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 مولعل ةبطاق سلدنالا لها عمجا مزح 9 دهب وبا ناك دمحا 1 نبا

 ةغالبلا نس هظح روفوو ناسللا ملع َث هعسوت عم ةفرعم مهعسوأو م السالا

 نب لضفلا عفار وبا هنبا ىنربخاو رابخالو ريسلاب ةفرعملاو رعشلاو

 ليتشت دلجتم ةئامعبرا وجنن (هفيلات نم) هيبإ طخ ةدنع عمتجا هنا ىف 3

 ناك ئديمحلا هلا دبع وبا لاقو ةقور فلا ينام ان سا ا

 0 7 0اس اطبنتسم ههقفو ثيدحلا ىىلعب اظفاح ايلاع '

 ةشايرلا دعب ىيندلا ىن ادهاز 0 الماع ةمج مولع ىف اننفتم ةئسلاو 1

 إذ 0 دلال ري ةرازولا ىف هلبق هيبالو هل تناك ىلا '

 عيجو مولعلا نم هب ققحتت ام لك ى. ةريثك فبلاوتو ةمج لئاضف

 عمسو - ل دعسيلاو :تافتيحلاب ثيدحلا .ملع ف ديردكتلا نما

 ةلمج ركذ مث ةثامعبرالا لبق روسجملا نبا نم هعاضس لواو اي امه
 ءاكذلا عم 4 عمتجا اس ىف هلثم انيار امو لاق مث هفيلاوت ا ئنحا

 سن رعفلاو .تادال ى_ هل :ناكتوت (نمدعلاو نقلا مركو ظفحلا .ةعرسنو 0

 « هنم عرسا ةهيدبلا ىلع رعشلا لوقي نم تيار امو ليوط عابو عساو

 حمو مجحعملا فورح يلع اد دقو رياك هرعشو

 انقث هثاذلو يقبت هعئاجنف انكرذاو انفرع ام الا ٌرهدلا .له

 انرتح تفلخةساو يرطلا رك ُتلوت ةعاس ةرسُم هيف ثنكما اذا

 2 نكن مل انتا ةيفلل ٌدْوُث فقومو داعملا ى تاعبت كل

 ا ف ندكي اضع ىنلا تافؤ ةرسحو مثأو ا اليل

 انهبأل كْميش يجري اجل وانا اب 5 كراس نيس ١

19 

 م
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 8 (ذك) لكلاملإا
52 
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 رضاحو داب لك ىن اهّرشئاو اهثبا لَم ىيندلا نم ىلا
 رضاحتلا ى اًمركذ لاجر ىسان ىعلا نُئسلاو نارقلا لل ءاعد

 دعبو سمشلا عولط لبق ةريغلا ةينم ضبر ى ىقرشلا بناجلا ىف
 رهش نم موي رخاء ءاعيرال ةليل رخل مبسلا 11 نسم ماسالا ملل

 *« برقعلا علاظب هع ةنس ريثوت نم عباسلا مويلا وهو مظعملا نضمر
 اللا همحر ىفوت هابا نا عفار ىبا هنبا طخ نم تلقنو دعاص لاف

 ةرمع ناكف ه0 ةنس نبعش سم اعيقب نيتليلل دحالا موب نم ةيشع

 « اموي ني رشعو (ةعستو) رهشا ةرشعو ةنس ا/إ هللا همحر
6/5 

 ابا  ىنكي * ةيسرم لها نسم ةديس ناب فرعي ليعمسأ نب ىلع

 دلو مهريغو ىوغللا دعاصو ىكنملطلا رمع ىباو هيدا نع ىور نسعلا

 صصخ+مىلا باتكو ةغللا ىف مكحلا بابك اهنم ناسح فيلاوت

 نع نيهشقولا ركذو كلذ ريغر ةسامعلا حرش ى. قينال باتكو
 ىلع اوعمسي اهلها ىب ثبشتف ةيسرم تلخد لاق ىكنيلطلا رمع ىبا

 بنانا الإ زفلسماو مكا أرقي نس اورظنا مهل ثلقف (نصلا) بيرغ

 ةرخآا ل هلوا نم ىلع هارقف ةديس نباب قرعي ىمعا لهنرم نياق

 ماما لاقو ىديدحلا ةركذو ىبعا نب ىمعا ناكو هظفح نم تبجتعف
 كلذ ى عمج دق اريرص ناك هنا ىلء اميل اظفاح ةيبرعلاو ةغللا ى

 نم ىجورخ دعب تامو ىفرصتو ظح رعشلا ى ككلذ عم هلو اعومج

 ع انعم لب ًظفل رسفنلا هتققح اذا نوكب رش ابك ىنلا ناك

١ 



| 

 ىفوت دمحا نسب نمايَف ىضاقلا لاقو 216 ةنس نسم ابيرف سلدنالا

 م« اهودححف وأ ةئس 6 غلب دقو [208 ةنس

 اأو

 ةعيرش نب ىلع نب دمحتم نب هللا دبع نب دمحا نب ده نب ىلع)
 هيبأ نع ىور نسحلا ابا ينكي ةيليبشا لها نس ىجابلا ىلا

 انربخاو كسحعلاو تيبلا ةيبن 'ناكو قياثؤلا] جتحاتطا دينك ب كني

 وي ةادلبو'هللا ادنحر ىفوتو ىرذتملا لدا نلف ريرلا يلا

 ىر ههبأ عم نقدو 111 ةئس نس رخال عهبر نم نيقب عستل سييملا

 +. (ما هني ل اوشن و كلوم ناكحز را

8 

 نباب فرعي اهنم :ىسويلطبلا ىرقملا نودنح نب دمحا نب ىلع
 دنع ذخأ' ةريغر ئرقلا زرمع ا نع ىؤر“ سلا ابا يكبر ةنيللللا

 مرحملا نم طسولا رشعلا ى ىقوتو ةريغؤ ديسلا نب دمحتم وبا انخيش

 ْ  "'سوهلطبب 1209 ةنس

81 0 
 اهيفف ناك سما ابا ىنكي ةطائرغ لها س ءارمح نب نع

 ةييورعلاو ةكللا ةكرحم ىف اندم ناكر ةذليب ىررشلا ل را
 ىدياي ود انسح ايانتك ابيف عمج دقو) قئاثولا ملع ىر دفان رعشلاو

 م« (هخع ْذخا دقو سانلا

 إو

 ةطسقرس لها نم ىرقملا ىلع نب هللا دبع نب مساقلا (ىبا) نب ىلع

 ىورهلا رذ ىبا نع قرشملاب ىور نسحلا ابا ىنكي ةلظيلط نكس



 اب لل اا ل اس هيف يما 3

 او شالا ثباذولا ب نعو نارقلا ريسفت ىن هباتك ىدرؤاملا
 الضاف اريخ اجلاص الجر ناكو مهريغو ىناوربقلا نمحرلا دبع نب ركب

  ةاورلاو دانسالاب ةفرعم هل نكي ملو اهب عمساو ةدم ةلطيلطب سانلا ارقاو
 :ةطخ ىاراو ةاور اس ةزاجاب باثع نب ده ىبا انخيش ال بك
 اريثك اطيلختت اهيف تيارذ هبيكو هتياور ضعب ةيمست ابهيفو كلذب
 ناك اهناو هباب نافلا اذه نكي ملو اصقنو دانسالا ىف ةدايزو

 ام لغا 2 ةبطرق 3 01 ءارقأو 00 5 ريخلا ةيلع نلاغلا

 ةروهشم هتزانج ثناكو ضبرلا ةربقمب نفدو 20/1 ةخس لوال عمبر ىف

 قدنفلا ىف رهشا ةعبس اهيف ماقاو ةبطرق لذخد ذخم اضبقنم ناكو

 + للا دمحر 'دحا ءاقلل ضرعتي ملو هيف لزن ىذلا

 هع
 لها نس ىب يجتلا ئتيدخلا نب ىبحي نب دمحا نب ديعس نب ىلع

 اريصب ارواتثم لئاسبلا ىف اهيقف ناك سملا ابا ىنكي ةلطيلط

 عالاع ةخس *لاوش ىف* ىفوتو هيلع رطانيو هيلا قلحتُي : ناكو اينفلاب

 + ط :ةركذ
 م

 نسسحلا ابا 6 ةبطاش لها نم ىقفاغلا دمحا نب:دهس نب ىلع

 ناو دلل 207 وا نب لئاقلا و با نع ىور
:88 

 ماسالا نباب فرعي ملاس ةييدم لها نسم 3 نب مههربا نب ىلع



 ا

 205 ةئس ىقوتو اهريغو بادالاب ةفرعملاو لبخلا لها نم ناكو ايهرمغو ا

 1 ءريدع نيا ركض دعب نزلي ثالثا ١
 مذ

 بطرق لهاا نسم :ىيلتملا نيدنج ني ارورعلا يع لباد ىلا لذا

 نب ةزيحتا اناركر : وبا نع ىإر نامل ابا نكح
 هلاخ نغو هيقفلا .باتع نب دج هللا: دبع. ياو سيلتلا نيشحا ناديت

 ىارلل ظفحاو ملعلا لها نس ناكو ا دهازلا ىدنكلا رفعج ىبا '
 ' هميلعتو لالخ ل !2 لابقالو رينكاو ح الصلاو ملحلاو لضفلا ص مهفلاو

 اعضاوتس انيد ىلعت هللا ركذب ىن 3 بطر ىنارقلل ة هللا

 ناكو هيلا ايعاد هيلع ضحلا ر بح ريحا نع الاد اروقو 3 ا اهيل

 دنع امظعم اهب ىتفتسي نميث أردص ةبطرقب ماكحالا ئ 511

 8-5 ةبطرقب عماجلا دجت<سملاب سلجس هل ناكذو ةماعلاو 1م الا

 كريب نم وه لاقف فيككف نب نسحلا| ودأ انحش ةركحذو هيف سشانلا

 ظفحلا لها نمو ايفل لمعلاو* ؛ملعلاو) لضفلا لها نس ةعفرو فرش

 لها اد ترمأو أم ءالضفلا ءالقعلا 5 الثم نيدلا قر ا الو ناقن الو

 نفدو نينثالا ةليل هللا همحر ىثوتو *. < هلل دهححر ةقب رطو اتمس هلثم ملعلا

 ضيرأاب نسفدو 8| ةحس 58 ا عفر نس نيقد عسدل نينثالا .ىونب --

 هخويش نم ناكو 2 نب هللا 6 ل ند هتافو ثتيلقذ

 عل ةنس ةةدلوت ناكو هللا مهمحر منع ذخأ نيذلا

 هداف

 ىريبلالا نبا نورعلملا *ىرقملا* ىماذجلا جرت نب هللا دبع نب ىلع

 الإ ظ ىجابلا ديلولا ىباو ربلا دبع نب رفع ىبا نع ذخا نسحعلا ابا ىكني

1, 100 «*. 



 0 ظ ات
 سكنا ابا ىنكب اهماجب ةبطخاو ةالصلا بحاصو ةلطيلط لها نم
 (ىبا) نو ةبطرقب هلع لخآ بلاط  ىناأ نب ّىكم دهم ىبا نع ىور

 . نب ده ىباو ةنْهْهَص نب عيبرلا ىباو ىرقللا ىبرعلا نب ديلو مساقلا
 رزاسم نب ديجتم ركب ىباو ىسقافسلا ورمع ىباو بيهطخغلا سابع
 َنِب رماعو قيمس نب دمحس ىباو' بارغلا نب ركب ىباو ىطرقلا
 اظن انهطبصيو تاياورلاب نارقلا سانلا ىرقي ناكو مهرهغو ميهاربا
 ةقث طيخلا ريلف كمْسلا نسح القاع اروقو ناكو سانلا ظعيو افسح
 هع اجت" ةرقالا لن مدقو ةبطرق مدقو الضاق' انثُذ ةيف اتبث ةارر اميف
 خاروتللا ماعلا اى فوتو نيرهشلا وحن اهب .سانلا ارقاو 680 ةنس
 <« ع٠ ةنس ةدلوم ناكو هيقفلا نمحرلا دبع ْنِب دمحأ كلذ لظ لاف

 هند

 جرفلا ةنيدم لها نس قنانكلا ىلع نب رذخيلا نب رذنملا نب ىلع)

 نبا ركب ىباوااذحملا نب. هللا دبع ئناو هببا نع ىور نسحلا ابا ىنكي
 دبع نب رمع ىبأو ىلايجتنشلا دمحم ىباو ىثن هلا رمع ىباو رهز
 زاجاو اهب كربلا ىورو !هيف 2 قرشيلا ىلا ةلحر دلو مهرجعو ربلا
 + (ةثامعبراو نينامثلا وحن ى ىفوتو ةاور اس رهاطم نب رفعج ىبال

- 

 نسحلا ابا نكي سوبلطب لها نم ىؤتحتلا ديسلا نب ده نب ىنع
 21 نع فدر ديسلا نب دهت ىبأ انخيش وخا وهو ١ لاطوح اب نيكرتاو
 هوخآ هنع ّذخأ امدريغو سنوي نب ده هللا دبع ىباو بارغلا نب رك

 مشسسلسس

 امر لاطوخلاب



 5 د« 07

 2ك -..دةضغ نسيبة وش يش ا ب ذبحت

 اه

 القتعم حابر ةعلقب ىفوتو اهريغو بدالا بنتك ند اريبثك دج وبا 1

 امدقم ناكو ةثامعبراو نهنامثلا وحسن ى اهدئاق ةشاكم نبا لبق نم

 هب اهل طبضلاو اهظفحو ةغللا ملع را

 لل

 عمس نسحلا ابا انكي ىشطرطلا ذئاع نب نمحرلا دبع نب ىلع

 لوبا نيم

 *« 1295 ةنس ىفؤتو امهريغو

 ىرذعلا سابّعلا . ياو. ىجابلا نولسخ نيب ,نميلس ديلولا

 أ

 نعيد وشل 7 ىنكي (ةبطرف نم لساو) ةبطا ل شورلا

 سانلا أرقاو امهريغو ىرمخلا ربلا دبع نب 3 ىباو ىرقملا ورمع ىبا

 ًالضاف انيد هيف اتبث ةاور أميف ةقث .ناكو ثيدعحلا ميعمسأو نارقلا

 وبا ىرقملا ىفوت رهخلا ىبا نب هللا دبع ىبا ىضاقلا طخ» تارقو

 نم نولخ عبر سيمخل | موج اهب نفدو .ءاعبرالا مود ةبطاشب نسحلا

 © * [291 ةخس نبعش :

9 

 نسحعلا| ابا ىنكي ةذر ويس ةردرج لها نس ىردبعلا كيعس نب 5

 هقفتو 0 نبا بهذسم قتكرتو دادغي لوو 2 قرشملا 06 لحرو 1

 قوس ةعمبو ىعناشلا بهذم ىف قيلعت هلو ىشاشلا ركب ىبا دنع

 ىضاقلا كلذب ىنربخا ةريغو ىدادغبلا تباث نب :ركب ىبا بيطغلا

 هجلع ىنثاو ةكع دخأو دادغبد ند كح ص دنأ رك 3 7 ب يحس

1.1007 



1 7 

32 

 - ريمالل هركذو كلذ دعب ىفوتو مو[ ةغس دادغبب ايح هتكرت ىل لاقو
 نم لجر ىردبعلا هيقفلا نسحلا وبا انقيدص لاقو الركام نب رضف وبا

 « ةقروهم ةريرج نم وهو بدالو ةفرعماو لضفلا لها

 ل

 ,نسحلا ابا انكي ةيئاد لها نم ىومالل برقلا ىبا نب دمحا نب ىلع
 رمع ىبا نع اضيا ذخاو اريثك هنع ذخاو ىرقدلا ورمع ابا بحمص

 لها نم ناكو مهربغو بلاط ىبا نب ىكم دمحتم ىباو ىكنملطلا
 « ملعلاب ءانتعالو دييقتلا

0 

 نب لْيدُم نب دلا دبع نب دمحا نب نوثلا ىنب نب فلخ نب ىلع
 ةبطرق لها نم ىرقملا ىسبعلا ضايع نب ةمرف نب نانس نب شّيحمُج

 جرح نب د ىبا مايلي يل نسللاب ابا ىبكي 0 هلصأو

 نم سدقلا ثيبد عمسو م اشلا لخدو جو قزفملا افك

 نيل ١ لإ نع رضتب فورواظى هتقملا ميهاربا نب رصن ينفلا 0
 0 عيسو ىبسلدن الك ديلولا نب ده ىبا نعو ىرقللا 0 نب دمحأ

 ىأأ]ا لذ 11 اعبج نم بايشلا بابك ىءاسنلا هللا دبع ىبا

 مهر ايخو مهئاولعو مهث الطفو نيئرقملا ةلج نم هللا همحر ناكو « هيف

 هيف ثيدحلا مبعمسأو ف عماجلا دجسملاب نارقلا سانلا ارقاو

 عضاوتلاو حالصلاو ريخلاب رهش هبتك ايل اطباض هاور اميف ةقث ناكو

 وا اهمنم للقتلاو ريسيلاد اهنم اضرلاو ايندلا ىن .دهزلاو

 5( ىسدقملا



 يقر ١ ديرك نا ىلإ ملل بلاط 00

 ةنس (ىلوال ىدمج نم ل ةليل ةرشع

 0 ةداوس ناككو ا هت انج 2 تاكو 0 ةربقمب ب 2

 « ةئام عراب رك (عبس: 0 000 ره نم 5 3
 7 2 3ك 1 . 2 مسار 0 1 3 ا 0

 3 7 م 0 5-6 : 0 0

0 34 3 5 

 سلا ابا انكي قع 1 ؛ب لها نم بلاغ نب دي نب بلاغ با ك٠

 اجاح لحرو مهر ىلأ نب ىلخ نب 0 عبصالا| 0 5 35

 نس اهب راو اعلا ةيطخلا لوا را 0 ١
 0 م ظ راكو .

 0و

 0 قفاغ لها نم حامتن نب - دهم نسي تل

 ناكو أمهر غو طاقشلا نب هللا دبع يِفأ ىضاقلاو ههب نع ىف (

 تدمح ةليوط ةدسم ةدلبب ماكحالا ىب 2 ءاكذلاو لبغلاو ةفرحملا لج

 0 0. كلاس فوتو ايف هت
 0 يد "كي
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 0 3 و >2 9 35 - و 00 9

 : 0 7 24 ال مك هدب موت 1 ا 9

 ا 0 ىرقملا باهرلا دبع نبا 1 0 قلع *فار د
 ىقلاملا (ى مورحملا) اديلو نب مناغا دهت ىباو ىرقملا .قفرطلا هل

 ءارقالاب . ى دعو مهرمغو ع نب نادرم ىناف الاول دلا د



4 0 
1! 

 م 3 4 0100 : 0 م 58 ا اج 4 0-6
 , 3 / 50 مور 2 0 دب ىقنو الاف ةقث ناكو مه هقياوزد حوبشلا نم ملعلا عاسو 5 5 3 0 1 5 ب 2+ 1 3 8 :

 07 7 ٍ 0 5 0 ب هزإ ةغس 0 نضمر ربهش قر "5 0 م

 ٠ ةطيلط 3 عسا ىبهفلا مشا نب دهحب نب دمحا نب ىلع
 0 يللا“ داو ىماغملا هللا دبع 3 نع ضر نسحلا ابا ئاكب

 ىلا انعم قلتخاو مهريغو مرق نب دهنو ى رقملا دواد | ف أو 6 ريبلالا
 '  انذحاو سلا 0 ويقر دنع انهم دحاو تان نب دمحسس يبا انتخيش

 00 رفات بلطلا ميدق الضاف الجر ناكو ةدنع اس ضعب ةنع 5: 0:

 1 م هارب ةنس ةودعلاب

 ل 1-0 9
 اغا

 5 لك ليش له نم ىنيلا يهم نب نيرا دم نب ل

 1 ْ جاجسحلا 7 نع لور ىفر ا 00 17 اظفاح
 000 ا

 1 ناسا ىلع ىبا نبع اني الكود لوع ةيلعو ملعالا ىسيع نب فسوب
 1 ةفرعملاب ةوفصوو ةيلع اونثاو ةوقثوو انياححصا ةعامج هنع ذخا ةريغو

 001 م هزت ةلس رلسم ىف ىفونو لسفلاو نيدلاو ءاكذلاو ةظقيلاو

 ل 0 ْ ' ]

 :  ةطانزعب عماجلا دجسملاب بيطغلا ى رقلا ىرد نب ده نب* ىلع :

 ٠ .ىماغلا هللا دبع ىبا نع (اهب) ىور .نسحلا ابا ىنكي ةلظبلط نم دلصإو

 3 . نع اضيا ذخاو ةملس نب نرطملا ىباو ىشقولا ديلولا ىباو ىرقملا

 | ىاسفلاو باكخلا نب نسحلا ىباو جارس هفباو جارس نب ناورس يبا



 321 نيم ددخاو 0 1 ا 0 .قزنر نب رفعج ع 3
 ىلقصلا قباس .ن دا دويتو لع نب 0 دف | ىصضاقلاو ىرقلا دواد / ٠

 نتاغللاو بادالاب ةفرعملا لها نعل اكو مهريغو ىدارملا ركب ىلا

 دبج دعا مص 6-1 تاياوزلل طبضلاو تاءارقلا ملع 2 مدقتلاو

 ناكو هتلقنو هلاجر ءامسأب ةقرعسو ثيدحلا ةكر انكي 4 ا

 ةخرم سانلا جس لضفلاو نيدلا 0 ةياردلاو ناقن الو ةياورلا لها.ن

 نينثالك هليل هللا نذمحر قشقوتو هطخت ةأور ع 2 انيلا يردك 0 1

1 

 : رصعلا :الص) نينثالا موف ندوب ل رد ا :نليل 0 ثلا 8

 دبع وبا ةرهص كلذ ىل لاق عع ةنس لاوش قب دلو و 68 هس ا

 #4 00 م ىريغلا هللا "

 9 ا

 ىنكي ةيزملا لها نم ناذجلا بتهرم ني.دجت صدا بم 0 0

 عمتسو هن صخخاو رهيحح ىرذعلا نسابعلا ى بأ نع ىور نما 9

 بحاص نب ركب ١ ىضاقلاو نوثرو نب قحستإ ىبا نا نم

 ام ىجابلا ديلولا وباو ربلا دبع .نب مع وبا هلزاجاو مهردغو س سابحال ٠

 روسفت ىف: عيجو مهعلاو :اكذلاو ةفرعملاو معلا لها رو اكو. ةافور

 2 مارخلا للا تيب جو نيدلا لوصاب ةقرعم هلو ادهش افسح ايانك ىلإ ارقلا 1

2 
 0 : ا " 1



: 0 201 0 

 07 ار ١ 4 . ةراجاب ل 0 هنع 5 3

 ب ه*ع قاس 0 ىديج

 وع

 6-0 عفان 0 فرعي ىماذجلا ناورم نب 0 نب ديحا نب ىلغ

 000 سا ىبا نم عمس "7 يا

 اكو ديقفلا ل نبا دنع هقفتو ىفدصلا ىلع ىباو قزر نب دمحا

 0 هيف انيد< صا ضعب 0 هنم عيسو ثدحو ىارلل اظفاح اهيقف

 ! 0 #0 علا (ةئس لوا دمج ىو ةدلوم ناكو هو ةنس بنجر ف

 م

 يراسالا نآدعم نب رمع نيب دمحا :نب ىلع نب مههرسبا .نب ىلع
 ' ىبا نع ىور سلا ابا ىنكي ةبرلا لها نم زاوللا نباب فرعي

 00 عمسوءى يفدصلا ىلع ىباو ئيرعلا نب مساقلا ىباو ىناسغلا ىلع

 ا باتع ا ىلإ ادهش نمو جارح“ رب نيسيحلا ىبأ نم ميو

 ناكو همع .نمانلا ذخا همهفو هتفرعمب اروهشم ثيدحتللل اظفاح ناكو
4 ٠ 
5-0-5 

 . هوت ةنس بجر ىف هللا همحر ىقوتو س انلا دنع امظعس ًالضاف ائيد

 بابا جراخ .,نفدو اليمج هيلع ءانثلاو اميظع هنز اخج 5 لفحلا ناخ

 0 ةكس | 0 ناكو ةيطع نه قحعلا . دبع افلا ةيلع ىقكلضَو ةناجب

4 

 وي

 دارو دشع ا جاو ب تو عج يف حنو

 + وتناول

1 
3-8 
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 ىنكي نزاخلا نباب ىورعملا ىزيربتلا (ىلع .نب) 0 سا
 سلدنال/ قرشب سانلا عمساو ا[ ةنس سلدنالا مدن 0 ابا

 ريسفت اهب هنم عيسف اراتجحم اع[[ ةئس ةلطيلط مدقو ةاورا اما را

 نم دفا سحلا .: نع هب ثدح رودصلا ءافشب موسوملا | نارثلا

 ىبا نع اضيا ىورو قل شاقنلا نع ىلماحتملا مساقلا نبا ديا

 دماح ىباو بيطلا نب ركب ىبا ندعو نسر اوف ىبا نب لا

 ند ناكو مهربغو هيقفلا راصقلا نباو ىضرفلا دمحا ىباو ىنتارفسال

 نوذفب ايلاع طبضلا ديج طغلا نسح نتاغللاو بادالاب ( (ملعلا) لها ٠

 ىعناش ناكو ةيج .دثاوفو بشئارغ هدنع :تناكو ةاور اهب (ةقث) ةيبرعلا ٠

 ركب ىبا ط+# تارقو سلدنال ءاملع نم ةعامج هنم عمس سصنلا

 دادغب تلخدو الإ ةئس ىدلوم هللا ههحر ىريربتلا ىل لاق سلا 0

 1 + وو ةئس |

11 

 نسحلا ايإ. انكي (اهنم) ىسافلا 1-5 دمحا نب ديعس نب 0

 ٠ ريظنش نب قحسا وبا هنم عيسو اهب ثدحو رسايل أ 8

 ليللا قش نب هللا دبع وباو ىكنئاطلا زمع يار رفعج _ود) ةيحاصو

 ديعس نب ىلع ل وبا انا مهنم رفعج ىبا ط+# تارقو 7
 ةيردندكسالاب عاجصلا نب رمع نب نسعلا .ىلع وبا انا لاق ىسافلا . 2

 دبع ان لاق ةنيدملا ىضاق دنت .نب كلملا دبع ناورم وبا 0 لسا

 لوقي قارلا ةعرز ابا تعمس لاق ىنادتإلا :ىضاقلا دمحم نب ٠ هللا

7 :2 
 ب 0 "كب و3

 < 0 لااا ا



 . اي . 1

 0 3 ٠ الت 22 598 ل

 1 0 / ٠ م
 0 8 311 يي : محو

00000 00 

 أ رج با لاق تنس نس مم ىلا سافللاحت هذاف .دقفلاب كحيلع ظ

 . وبا مكدفنا غابصلا نب ىلع ىبا نع هيلع ةءارق نسحلا وبا انربخاو
  لصفلا' ةفيلخ وبا اندشنا لاق ىدادغبلا نافع نب زمع: نبت ديما نسحملا

 0 ظ هسفنل بابحلا نب

 7000 و ينس لول ام قل كلك كدا لطف كارنارلاق
 1 قطنم نم ٌةدعتاو ىدنع ةبقاع ٍنْدرمال ذيحا هنكال

 ٍ سأفلا و نايمعلل رّدَلا ٌرشنا وا هفرُعُي سيل نميف رب ملا رشفاا

 ١ هللا همحر جاحلا نب هللا. دبع وبا قا ايش: ىبنأ نم سبك

 2 هبتك ضعت ى هط#» اهلقنو ايندجماو اهدئسي ةثالثلا تايدالا هذه .

 نب ركب :ىبال لمكا كلذ دعب ةصقلا هذه لا ثتنعقو -ث للا هيحر

 ىديبحلا هلل دبع: نا نع انحويش نس دحاو ريغ اهب انربخاو:دكرد

 لاق ديتعملا نسب لضفلا نب نيسحلا نب ديلا دولا عا اندشنإ لاق

 وبا .لرن امل لاق نامعب ىبعاصقصلا ىلع نب ده هللا دبغ وبا اندشنا

 4 مل ذا كلذ ىباف هيلع ةارقلل را ا فارهس دلب ديرد نب ركب

 قب اهقلعو تايبالا ةذاه * *:سنكف هل سلجي نأ ىوسي "نس كلاخف رب م. و

 ىهو مهدجحسم ةلبق ظ
 «سوخ الو ىع نم ىنيص لوط ام مهل تلق تمسلا لين كارن اولاق

 سكش قطنم نم ىل نسحاو ىدنع ةلرخم نيرسمالا 1 كال

 .سبتقم هو ىنورا اوثاه تلقف ٍلطحخ اذ تسل ابيدا كارن اولاق

 . سفنلا ىّمُم هيطغاف مالكلا ىواس ادحا ىرا ال نكلو تلق تنس ول

 سلغلا .ىف نايمعلل ردلا :رشناو هفرعي .سيل نسم ىف ربلا رشئاا

 نس اهتلقنوءروهج: نب :ىسيع مساقلا وبا بيدالا ريذلا اه انربخاو
06 

05077 0 

: 

 ا

8 3 
 ل 1 3



 1 . كارل 2 14ش ىو يا او منا
 هلك ركل ان نا - 7 1و

 ؛ 0 ١ ذة 3 09 007 7 9 ١

 ا 00

 اللا دبع وبا انربخا لاق دادغبب ناخرط نب ركب وبا انربخا لاق هطخ

 + اهلوطب .ةصقلا ركذو .يديسحلا |

100 

 ابا ىنكي ىزارجتلا ىدزالا 700 نب «+دمحاأ نب* ميهاربا نب اع

 قيشر نب نعل 0 ىبأ نس عمو اشف اببدو رصمب دلو نسحلا :

 نوبلغ نب بيظلا ىباو ىرهوجلا مساقلا ىباو ىضاقلا .رداظلا ىباو

 ركحب ىتبأو ىسريجتلا بوعي ىو ىرقملا نوسح ند دمدحأ ىباو

 زاجإو ىوفذدالا ركب ىباو ىنطقرادلا ن 00 ىباو ىرقملا ى تاذشلا أ

 عاملا ناكو ماوعا هيدي نبا ودو هيقفلا نيعش نسب ىقحسإ نو 01

 لدرو 6 ** ةنس ةكم كل هيبا عس هجوتو [”1[' ةئسي لوأ نم رص

 ةكس 0 داع 11 اهرهغو ةرصبلا ه لخدو :اهءاملع ى ةلف وي“ َنْدََس دادغب 2 :

 ىبا كح د ةئلاغ ةيحاح - 3 رصم ىلا عجر 1 ةيناث ةيجحح 0

 ةمددق ةدانع د ايي يلا لصفلا لاه نإ 7 ناك لاقو وح

 أاضدأ هذع ثادحو امشن 5 1 دو ردعدب ةدلوس ملعلا :نملظي

 ا ةييس ختم ندي رشعل يحس ا رصدت ةدلوس 0 اللا

 وبا ايثدح لاق قيشر نب نسحلا انثدح ميهاربا نب ىلع طخد تازقو

 نب دمدحأ يركز وبا اني لاف ىسيرافلا هللا لبع نب ىنك# ايرحكز“

 لوقد ىخملبلا كفاح تقي نوكاطنا# ىسوم ىبا نب دمحم

 دعم ىهتشا ناف هيف همادا ربخلا لوقي ىرقملا .نمحرلا دبع ابا تعمس

 هر لل لَخَوَو



 ثدحو ةيليبشاب ع0 دعب هللا ةيحرأ ىفوتو عياجب سيلف ايش

 «٠ ىردنلا ربلا دبع نب رمع وباو ىناشرملا ورمع وبا

 00 ظ ِ 1 9 ظ

 ١ لاقو ىديبحلا هركذ سلا ابا ىنكي ىلقصلا ةزمح نب ىلع
 ١ نونف ند لكتب ناكو ةثامعبرالو نيعبرال لبق سلدنال لخد

 0 دهن وهو رهاطلا ادا ثتعمس لوقي هتعمس فرصتيو مولع ف. ككراشيو

 هتقلح ىف دشني ظعاولا ىدادغبلا ىعفاشلا دهم نب ىلع نبا

 00000 ا ةالييصت امسح تيار ايل يلق ثتيناع
 ”لوتنرلا نيتك لاقو قرط بذذلا مزلاف

 اليلدلا تنك تنا لب ىبلقل ىِفْوَط لاقف
 « الينق قاينكرت اميمج انفك ثاقو

- 

1 

 ابإ انكي دادغب نم سلدنالا مدق 0*رحمفلا ني* دم نب“ ىلع

 . نب ىلع ده وبا ىل ةركذ بيدا: رعاش لاقو ىدييحلا ةركذ نسا
 * ةينادب هسفنل ىرحعتفلا نييحاعا اندشنا لاق ىندشناو دمحأ م. وو«

 ئ بدا ىف رهغ ص ايش 1 5 ىغبي بدا سس باذالا قذب 'ىلوا تدلا

 : بقللاب تسدد اذا يضاعتما بح اهل ٌتاضعتسا الث رعاش ىلب ليق اس

 بلقنم لضفلا لهاب 0 لب ةلرنم ٌفحعس ىدنع ٌرعشلا اهد أمو

 بُئترسو وُجْرُس نع ناكو اهيداص نسانلا دنع ناه ةعاخص

 0) ىرحمفلا

1 
7 

1 
0 
-1 

5 

3 

3 

5 1 

1 



 دفيع ندب نيللى تا>: ادب ينك الا

 هيام من مي هيافو

 ظ عالم

 بشحلا نس ىهندلا بقح ىلع ىّقبا ةرداب هنم شت

 برعلل ثتيغبا ةرثاس ف ىاف يفرش نم رعشلا ناكد ل 1

9 ٠ 

 فك أرجات هج رش 0 ىقصلا ىبرلا اريصلا ن: نهثع نب ىلع

 دي نإ هللا دنع ركب ىبأ نع (هد) دق ع قر متاح نب 1 نيسحلا

 أ

 سلدنالا 0 لحر ةدوآعلا مايا اهيضاق , ىجتنط نورد ىنب َّكع

 هيئدافأ ةدلب ءاضو ةدعب ةهمساقلا هند أ 2 ةرجغو عبصا 37 َساْبَع 1 و

 3 وطب 1 نةبتكو ضايع نب لضفلا وبأ ىضاقلا

ْ 11 

 ابا  ىنحب ىورغلا قرصا نع ىرهفلا ىنغلا دبع ن: كغ

 سلدنالا لد ءشلا ميخر كيد رغاع لاقو 90 ةركذ ن 9

 اهقرطو تاءارقلاب 0 ناكو قوم هددأو ري رحسلو ابككولم ىقلو

 باوص سب مساقلا وبا دنع انربخأ أهريغو ؛ ةدابامسل نارقلا سانلا ارقاو .

 تايبا ةعستو تيب اتيام ىهو عفان ةءارق ىف اهمظن ىتلا هتديصقب

 ه [عمد8 ةنس ةجاطد ىقفوتو 28| ةنس ةيسرمب هتيقل لاق

 لل

 ىعناشلا ىسدقملا ىيرلا هللا دبع: (نب ىلع) نسب دمحأ نب ىلع

 0( نم 8( مساقلا وبا



 رصن سو بيطخلا ركب ىبا نم عامس هل سما ابا انكي رجاعلا

 .ةيرملا نكسو ىزاريشلا قعسا يبا ىلع سردو ىسدقملا ميهاربا نبا

 لاقو هط+# هيندافا وهو (ضايع نب لضفلا وبا ىضاقلا هنع انربخا)

00 1 
 هاك 7
107 

 0 ع

٠ 

 - ىردبعلا مزاح ىبا نع بيطغلا ركب ىبا نع اذه سجلا وبا انزبخا
 :نودمح انثدح نيساي نب هللا دبع انثدح ىليعيسالا ركب ىبا نع

 قوتو ةباجتسم ةوعد ةمتخ لك عم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 ب هإ"| ةاس

 0 سا نم

520001 

 ةبطرق لها س ١ _ىنحلاب فرعي نمحرلا دبع نب ده نب ىسيع

 اعرو ناكو 2 سلدنالو قرشملاب ىور غبصال ابا ىنكن

 ناكو ةيابالل ىلع رصاو كلذ نم ىباف نيترس ءاضقلا ىلا ىعد اضبقنم

 همدقو قئاثولا دقعب اريصبد ىارلا ظ-:ح قى اهسار ملعلا لها نسم

 3 ةصاخلا| هب هللا مهانف ىروشلا ب برز نب ىقبد نب دهن ىضاقلا

 ةماعلا

 هيلع ىلصو 120[ ةنس نس بجر رهش ى ىفوت نا 2 زيخ لك كن

 نبا مكقو 001 00 هتلقتو يرفس نبا ةركذ دفاو نب  ىبك# ىضاقلا

 0 ايعاد لزب ملو ةبطرقب عماجلا دجسملاب سانلا ىتفي ناك
5-52 

 مر ءاملاب



 ان

9 

 ةبطرق لخد عبصالا ايا ىاكيب ةلطيلط نم هلصاو ةبطرق ككل

 قور قرشلا ىلا ةلحر هل .شيرق ةربقمب نكسو ماوعأ ةتس نبأ وهو

 + ١" ةنس ةداوم الاقو نابحاصلا هنع ثدح ةعامج نع انيف

 ا

 ىلدا نس ىمحمللا د وعم نإ د نب دمدأ نب ها نب سص

 ىشرقلا ةيوعم نب دهم ركب ىبا نع ىور عبصالا ابإ ىنكي ةيليبشا
 ىجابلا 8-0 ىباو ةيطوقلا نس رك ىبأ نعو [”ةال ' ما ةبطرقب ديل

 ةريضصب 1 دقو هدلجيكلاف هنيقل لاقو نالوخلا أضيا هنع ثدحو رعشلا

 انمهيف ةأامع ركخذي ى بيلا نيذه ةهسفنل 1 ماوعأب اذه 1

 سود تانج أ نيا 0 ا ىمعلاف ىمعا تكا نأو كلا

 سوبلا ةضرع نسم اساء امعخم امهب نطاق كا تينقيت تضر

 مساقلا وبا ةرهص هيلع ىلصو نيرابخدفلا ةربقمب رصعلا ةالص 5

 21 ةلاعم دل دنأ ركرزذف ةدلوس نع ةتلانسو جاجدح نبا

 ا

 ةركذ عبدع الا نا ىنكي ةيلكشإ لها ن 7 ا دمدأ نبا سبع

 2م قرشملا 8 ليحو قل لمملا لها ا 9 جرزخ نبأ

 ديحا و قيشر نب 0-9 دع نا د نسحلا ىلع 2 نع ىورث مااا
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 ا" بررح نبا لاق هنع ذخاو تفيضو نبا .ةزغب :ىقلو ىخملبلا دج نبا

 5 1 ميس ىل زاجاو

9 

 7 ىنكي ةيليبشأ فرشب نكاسلا ىلطلا ناوزم نب يلاص نب ىبسيع

 مهريغو ىسبعلا رمع ىتاو رارخلا نب رمع, ياو ىجابلا دهم ئبا ىلع

 7 ا ةحبس دود>ح ف ىتوتو ا نبا ةركذ

 ٍز 11

 عبصالا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىنالوخلا هبر دبع نب ىسيع

 ةقثلا لها نم احح لل 0 نبا هركذ حج اجدلا 'نياب لزرعبو

 ىلوتي ناكو 8 ةئس ملعلل ةعامس لوا نا ىنربخا اميدق) علا بلل أو

 ةأوس ةعامج نس ىور دقو ةروهأ ضعءب برر نب رحب ىبا ىضاقلل

 نم اريثك هذئع سكو هلا سس لاص#لا بانحب دع انربخأو

 يب عام“ ةئنس دوللاح قوثو ند ا نس دعذأ نأك دا ةرابخاو ةتيضق أ

 لول

 وح ا نا نب ارنع نتا تفلخل" ىب قسوم 7 نب ذه نب ةىتسيع
 و سس ةراطا ةدرق ص دلي عبمصالا 5 ىنكي دياعلا ىنركاعلا ىب اكل

 ملغلا بلظب ىنع نمسو داقزلا ءالسفلا دابعلا نم وهو انركات لمع

  :موشو 8 قاورو اناسز دياعلا هيقفلا دواد نب دوعم وريع ابا بدعتصو

 «) سماخ جرفءنب ىسيع دعب زارطلا لصا ريغ ىف. مسال اذه ثبث
 كظذآذذذآذث2ذ11ذ*ذ1ذ1ذ1|1[1|1|1 1| |0077 2- اذهل مسا ظ

 ا ظ0"آ

 1 + هيلا ل نو



0 

 نب هللا دبع وباو حرج نإ ىرطالا وبا هنع ىور نمشو اهريغو ةبطرقب

 تبدك لاقو جررخ نبا ةركذ مهريغو ككنارف نب ىصاعلا وباو بادع
 « مور» ةنس ةدلوم نا ىنربخاو ةريثك ارابخا (هنع)

9 

 عيصالا ابا ىنكي ةلطيلط لها نس ىوسالا ديعس نب 0 نب ىسيع

 . ىتشخلاو * (راطعلا ديز ىباو) ىسيع نب ده همع نعؤ ههبا نع ىور

 « عز*م ةنس ىفوتو قرشلا لل ةلحر هلو مهريغو ميهازبا نب ده

9 

 ةقشو لها نم مهرد ىبا نبأب فرعي ىسيع نب فلخ نب ىسيع

 نب ندلخ مزمحلا ىبا هيبا نع ىور عبصالا ايا ىنحي ابهيضاقو

 ودأ هذع ثدح أمهريغو ةليظن مكاح ل نب لع نسب دهعو  .سيع

 + هتياور نم ريثكب ىجابلا ديلولا

7 

 ةبطرق لها نس (ىفاصرلا هللا دبع نب) ملسم *نب دج نب ىسيع
 ىباو 2 ند هللا د ىبا ىضاقلا نع ةياور هل عيصالا ابا ىنكي

 وبا (هنع ْذخا الضاف الجر) ناكو امهرهغو *ىنعو هلع ذحا* راطعلا ديز

 ريثك ناك لاقو نابح نبأ هرجحدو ىرقملا ةريخ نأ 87 عبدصالا

 3 9 7 0 2 ع قر ىتوثو ةفعلاو ىنواصنلا

10 

 هع 3ك هكر نع اهذخا تاءارقلاب ايلاع ناك عبصالا ابا د يككو

 هينا



 1 ا هل ضم 7 ا ليس 7 يطا ا
 رك بارا ك0 ا ا ما 1

1 6 . . 

 ماع يلوالل ىدمح لهتسم ى ىفوتو ىماغملا هللا دبع وبا ىرقملا هئبا

 هزت

 1 ا

 سابحالا بحاص نبا لرعيب ىثيع رلا  ىسيع نب ده نب ىسيع

 بلهلا نع ىور ركب ابا ىنكي ةبطرق نم هلصاو ةيرما لها نم
 0000 | ناريع او لقت ني ديلرلا ياو ةرغص ىبا نبأ
 ءاملعلا ةلج نس ناكو مهرهغو 21 نب دهم هيدأ رض صاوخلا هللا

 اريثك هنع سانلا ىو مهغلاو ءاكذلا لها نم ءابداللو نيثدحممللا رابكو

 ةنس اهب ىفوتو ةيرملاب ىضقتساو انخويش نسم دحاو ريغ هنع انربخاو
 يب وو ةنس ةدلوم (لاقو 299 ةنس نابعش قى ريدم نبا) لاقو ما.

9 

 ىنكي ملاس ةنيدم لها نم ىمخالا دس نب سنوي ىبا نب ىسيع
 ىنونو ةريغ نيل ىرقملا مشاه نب (ساجبعلا ىبا) ىلع أرق عبصالا ايا

 + انبحاص ديلولا وبا ةركذ عمم ةنس ةدلبب

 14 ١

 ملعلاو ةفرعملا لها نس ناكو ةريغو ىكنملطلا رمع ىبا نع ىور عبصالا

 نسب ىلع وبا ىضاقلا هنع ثدج دنقو 28 ةنس. ىفوتو مهفلاو بدالو
 ظ 0 ةركس

5 

 نس ةلصاو ةبطرف نكس ىدسالا هللا دبع ندب لف ندب ىسيع

 ىبا نع ىور عيص الإ ابا ىنكي اهلمع نس هللا دبع ىداو نس نايج



 نام

 هقفتو هيقفلا بامع نب ده هللا دبع ىباو بلاط ىبا نب ىكن دج

 كلاس نب ناورم ىباو ناطقلا نب رمع ىنا نعو هتيحدضي عفتن أو عم

 ىباو ىعبلقلا ايرخز ئباو عامش نباو ده نب متاح مساقلا ىباو
 اظفاح ءاملعلا رابكو ءاهقفلا ةلج نس ناكو مهرهغو بارغلا نب ركب

 نيف اند ماكحالاب اربصب لزاونلاب افراع لياشيلل اركاذ ئازلل

 تفكو هيلع ماخعلا لوعي اديفم انسد ابانك اهيف عمجو اهتفرعم

 روظنم نب ركب ىبا ىضاقلل مث ةلطيلطب اشحعلا ديز ىبا ىصافلل

 مث ةودعلاب ءاضقلا ىلو مث ةدم انمي قزوشلا «فاضقلا*“ :كيوتز' ةبظرُفن

 موسي نفدو ةعيجلا موسي ككلذ نع افورصم ىقوثو ةطانرغب ىضقتسا

 وبا ةركذو تاز“ ةنس ةدلومو 681 ةنس مرحمملا نم سماها ثبسلا

 ةماعلا ةفرغملاو ةرهابلا لاص+غلا لها نس ناك لاقف انخيش نسعلا

 + ةفرعملا نم نوت ف تراقب

 ا

 ثيغسم نبا طخ# تارقو ىرقملا دري نبا ىلوم ةريخ نب ىبنيع

 ىناسغلا ىلع ىبا طخ تيارو) ىشرقلا رمحال نبا ىلوس وه لاق

 ثنب ةقيتع ىلوم ةريخ ةوباو انبحاص ةريخ نب ىسيع غبصالا وبا

 فورعملا ىوسالل نمحرلا دبع نب ةيوعس نب ده ركب ىبأ نب ةيوعم

 ىبا نع *ىور عبيصال ابا ىنكي ةبطرق لها نس (هيقفلا رمحالل نباب
 ىباو ده نب مناح مساقلا ىباو ىرقملا بلاط ىبا نب يكن دج

 شسقافسلا ورمع ىباو .اذحلا نب ريع باو ههقفلا تاتع نب ذه هللا دبع

 عبسلا تاياورلاب نارقلا ىرقي ناكو مهرهغو ىجابلا ديلولا ىباو

 اغضاوتس انواصتم انيد اعرو ادهاز الضاف كلذ ع ناكو اهدوجو
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 كرا

 : ىلخت م ةبطرقب .عسابجلا دج سملاب ةالصلا كيوتو) سانلا لل ابيحس

 ىبا طب تارق لاق. قعسا ىبا انبحاص ط+ا تارقو (كئتلذ نع

 ةرجخ نب ىسيع ىنعي عبصالا وبا ىنربخا بيدال ىنانكلا سابعلا

 نم نولخ نامثل ةعمجا ةليل .نفدو اعبرالا موي ىفوتو 11 ةنس هدلوم نا

 دبع ( ىبا) نب رفعج وبا ىضاقلا هيلع ىلصو م2410 ةنس ةرخالا ىدمج

 لا ةتالروهشللا ١ تلا نابجلا م11 ةجراصع تتداكو دمنفلا

 الث

 ةنيدس لها نم ىرقملا ىوسالل ديعس نب نمحرلا دبع نب ىسيع

 :ارقو طاقسلا نب هللا دبع ىبا يضاقلا نم عمس عيصال ابا ىنك ماس

 ملعلا لها نم ناكو ىومالا ىسيع نب رفعج دمحا ىبا ىلع نارقلا:

 #« [298 ةنس ط *رصيد* ىفوتو هل اظفاح

 امل

 نجي ىلا لقنتا يارا رظن .نم شلب ؛نس هلضا ىشلبلا الع نب ىسيع
 ل نيك ىسيع نب ده ةنبأ هنع ثدح ةفرعشو ةياور ةدنع تناكو

 « هط+» ضايع نبا

 مت

 ةريبلط لها نس ىسيقلا را ال هيك رب ميهاربا را لا

 ىاسغلا ىلع ىبا نع ةبطرقب ' ىور مساقلا ابا انك شرش نكس

 قرشملا كل لحرو ده نب مزاحو هيقفلا حرق نب دج هللا دبع ىباو

 ككلانه رظانو دادغب لخدو ءاملعلا نس ةعامج ىقلو ةثامسمخلا دعب

 مر زئابجلا ىدحا ط) ةيسرمب



 ىريرحلا ىلع ليا مساقلا د ىتاق او ىشاشلاو ناخرط نب ديم رش
 لها نس ناكو مهريغ ةءامجو هنع اهذخاف تاماقلا بحاص ىرضبلا

 بلاغلا ناك وهو رعشلاو ةغللاو بدالاب ةفرعملاو مهفلاو ءاحنلاو لبنلا

 ًالضاف ناكو تانايدلا لوصاو ثيدحلاو هقفلا يف ةكراشم هلو هيلع '

 هنع انذخاف ةبطرق انيلع مدقو هب ىنعو ةاور اميف ةقث اميلح رهاط '

 ع« هزل ةخس (طسو) ةيليبشأب ىفوتو

 عع

 ربجبلا#ىنا نب ؛لموم نب. يسع ؛ىب للا دبع ىب ديح نو دول
 ىباو ىالدلاو ىجابلا ديلولا ىلإ نم عامس هل ىتيرتنشلا ىرهّرلا '

 مهريغو ملعالل باجنعلا ىباو سالقلا نباو ارمح ىبا نباو ركاش

 ىربطلا رشعم او ةيزورملا ةمييركا نع ذِكاف قرشلا كل 0007

 دعو ثيدح .هيلع ىرق, اذا ناك هفا هنع ركذو لابعلا قحسإ ىفأو

 الواه ريغ ةعامج ىقلو اديدش ءاكب اكب ملسو هيلع هللا . ىلص هللإ :

 ةثامسمخو ىنيثالثلا وحن ى ىفوتو ةودعلا نكسو هغع سانلا ذخا

 + دنع ذخاو هيقل هنا ركذو هط+ب ىضاقلا لضفلا وبا ىل هبتك

 ءابرغلا نسو

 م

 ابدا ينخي ذاتسالل يفسنلا باع نب نوره نب دهم نب ىسيع

 ىلع تاءارقلا ارق 2[ ةنس ده 5 هنبا عس ارجات ةيليبشا مدق ىبسوم

 0( ةينأ

0 
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 ظ ٠ شفق

 ! ةريغ ةعامج نس عمسو ةفيلاوت هيلع عمسو ىرقملا ىدادغبلا رهاط ىبا

 سبرجهلاو ليدعتلاب :مهزيمأو) ءاملعلا رابخال سانلا ظفحا نم ناكو

 ليلخلا ديعس وبا كلذي هفصو ةاور اميف ةقث بهذملا * ىفنح ناكل

 نبا هركدذ سدسو ةّكس 1 ناكو ةدلبب هقرع دق ناكو ىتسبلا

 0 تبت

9 

 ذح اولا اهب نب ده نب ميهردأ *نب, ىسيع نب ميهرب|* نب ىسيع

 ديل ىلع مهين ىروغيدلا ةدينك ند ملسم نب هللا دبع ندب دمدأ نسب

 (ثدح هيف) لوقي ري راعلا ىنعس ىن هل هفلا ىيلاتب ةيليبشا دابع نب
6 

 هيلا ىدنسب) تبورو اذك هببيك ىإ تدجوو اذكب هللا همحر ىدج

 « (آذك

 ذب

 ىسوس ابأ ىنكي ةساملج» لدا نم هيقفلا .دهارلا ةداعس نب ىبسيع

 ىبا نع سلدن الاب ةداور 31 ممثالضفو ملعلا لدا رابك نس نا

 55 هعلحر قر بحة صو قرشملا ا ميهارب | نب قحسأإ ميهاربا

 ىانكلا (ده نب) ةزمح ايهعم ىقلو ىليصال دهم اباو ىسباقلا نسعلا

 لاق ليلا ذب لئاسلا نضعب ى لزقب, سسراقلا نسحلا وبا ناكو.ةريغو

 ىح طف ةليللم 0 ملكني 5 ضرد مل ىذلا تا ند ىسيع بيف

 نش ةرهغو هيقغلا ديز ىبا نب ده وبأ هنع لَآ دقو مك ا!ذك انينقتن



 عرس

 رساع ةمسأ نم

 ا

 ىنكي ةبطرق لها نم ىعبصالا كلملا دبع نب ده نب رساع
 ىنبللا ىسيع ىبا نعو هللا نوع نب رفعج ىبا نع ىور ,مساقلا ابا

 جرفم نب هللا دبع ىباو ىرونيدلا لضفلا نب دمحا ركب ىبا نعوب
 رهثكب ىنبطلا ناورم وبا هنع ثدح مهرجغو دداجس»م نب ركب ىباو

 « ةتئأور < ن
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 ةبطرق لها نم ىرجدعحلا سورمع نب رساع ىب ميهاربا نب رماع

 ىباو فازهولا مساقلا ىبا نع ىور ةديبع ابا ىنكي ةلطيلط نكس
 ددع ىور مهرجغو ةفيلخ نب دعو ده نب مساقو ب 5 نما ضار

 ىف سلج# اروقو اميلح ناك لاقو ىرقملا ىرهبلال (سب) نسحلا وبا

 -. كييرتضإا "تدنن : ده يي فيس 25

 فقرصني مث هرابن لخاد هشاعس ن فرصتيو ةودغ ةياورلل ةدجتسم
 ايدتقم اينس ناكو بسك الو هيلع ىرق امبرف ءاشع ةدجيسم ىلإ

 رشعل مرححملا ىر (دلو) هنا ىنربخاو ةدلب رايخ نم ىقل نسو هخويشب

 لاقو هلوريبلا نب فرطملا وبا اضيا هنع:ثدحو 0١ ةنسن هنما نولخ

 ضاقلا ىنذ (نيا) دجحسم ماسا ابناك ابساح ًالضاف اخيش ناك

 عرس ةنس دعب تامو ةنم سان )| عمس ةلطيلط نم هامل

 قى

 1 انآ

 تتوق >0: لل وا

 كل

 د :وأر ناك نم ايإ ىنكحي ةيناد لها نم ىدزالا ةفياخ نب رماع ١

 حر الو نيتسلا نم ابيرف 06 دوقعل أو طو رشلاب أريصب اهيقفو ملعلل ) ٠

 *« ريدم نبأ ةركذ ةئام



]". 105 

 1 نا له موكل يبدا ىلإ“ ميقا رس سا ول ل

 1 ا ا
, 1 1 

 زيا

 سابع نضال
 0 ظ

 ةيليبشا لمع لّصُملا ميلقا نم ىنادمهلا ةبقع نب (ثيغ نب) سابع
 نب ركب ىبال ابحاص ناك افسلا نباب فرعيو مساقلا ابا ىنكي
 ملعو ملعلاب ةيانع هل تناكو اهريغو ةبطرقب عومخلا نس هعامس ىر رهز

 وبا ةركذ نيدلاو ةقثلا لها نس ناكو هنهجد روشو ىارلاو فييدحلا
 «ي سو ةنس ةدلوم ناكو عاام ةنس ةيليبشاب ىفوت لاقو جررزخ ع 3

90 
 ا[ ا ليدل لها سا قولا: َناَمْلْرُك' نب نعي نب سابع

 0 اعراب اكو ايه نع ةيليبش]و * ةبطرقك قدر مساقلا

 ةقث .ناكو رابخالاو ىازلاو ثيدحلا نم ملاص ظْح اذ اعربطم :ارغاش

 جررخ نبا ةركذ ”و. ةنس دودح ىر ةدلوس ناكو 217 ةنس ىفوتو اتبث

 + ربلا دبع نب رمع وبا اضيا (هنع) ذخإو

 0 وو
 نع ظدح مساقلا ادا ىنكي ىجابلا ريغتشيب نب دمحا نب سابع

 ليللا قش نب هللا دبع وبا هنع ثدح ةريغو ىناسلقلا ىناد نب فلخ
 اًضيا١هنع ثدحو ةاور اس :انل زاجإو ةلطبلط انيلع مدسق لاقو ظفاحلا

 0 :يررخلا ميداربا نب مساق

 ءايرغلا ىر ديبع همسا نس ١
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 ةيليبشا مدق ميعت و ىدجلا| قدشسالا رات نب ديري نب ديبع

 راصمالا ىف. الووعكم اظفاح بلطلا مداح (ةقد) ناكو -84 0 ارجات



 ٠ ابا رصمب كردا |

1 
7 1 

 عرسال ظ 8

 ؟ةه

 اناسز ةدرملا ن.كحسو ةرجغو فقرتسال مساقلا أيا بح اصو سلدنالا ٍإ

 رشع ف ىقوتو أريثح نيم خمس ربلا دبع نب رمع ىبا ىلا لحر مث 3

 !إ - ةتافو رسغتحو ريدعس نبا ةركذ ةثامعبر الو نيتسلا 5

 العلا ةمسأ نس

9 

 نك نمحرلا 5000 دمحأ ند باهولا دبع ةريغملا ىبا نب العلا
 باطغلا أيا ىنكي ةبظرف لها نس  يسرافلا ككيِلاَغ نب مزج ا 8

 فيلو هلك نل وا كيدالاو ملعلا لها نسم "ناك :لاقو: ىديبحلا ةركد

 قرشملا كل لحرو رثكاف سلدنالاب بتك ىملعلا بلط ىف ةيلاعلا
 مساقلا ىبا نع ثدحو دادغب لخدو  ةياورلاو عمجلا ىف لفات

 ىوححتتلا ىليلفالل نيابي نورعللا ىرهزلا ايركز نب ده نب ميهاربا

 نب ده نعو لاقطلا ىروباسينلا نيسحعل | نب دج ا ىبا نعو

 عمسو :كمعس نب: نيلغلا دبع, تمني: نوا .ىوططلا انج رك وحلا
 دنع برخأو هنم ظفاحلا ثباث نب ىلع نب دمحا (ركب وبا) بيطخلا

 ةلوضوث دنع هعوجر ىر تامو هتافخصم نم * عتضوم ربع 0007

 ملعو ةلالج تيب تثيبلا اذهو ةثامعبرالو نيسيخلا دعب سلدنال لل

 رفعج ني ىبا نع ركب ودأ ىضاقلا ' انربخا ريثح لضفو ةسايرو

 بيطغلا 2 نب ركب ودأ انربخا لاق ىدادغبلا جارسلا دمحأ نبا

 زاجتكاب ةعامج نع ىورو ةءارظنو نيعش نب قع 7

 عي مماع» نس ةدلوم و اغل ركذ لاقو 0 نبأ ةركذ أمهرجغو نمهلاو .

4 
 و

 ىلإ
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 ” اقب نب ىلع انربخا ىسلدنال ةريغملا ىبا نب ءالعلا ينربخا لاق

 ا ا 1 لا ا“ 3 نى ل دم
000000000 

 عرس

 0000 01911 وزال ديعس نبا ىلقلا ديع انربخا (لاق) قاززلا
 ىبحي ىلع اموي تلخد لاق ىضاقلا ليعيسأ تعمس لاق باتنملا

 ةنددملا لها لاق نولوقي مجو هقفلا قر ىنورطانتي مو ةددعو يا نبا

 ةبظرقب باطخلا وب | ثدحو ةنيدملا تءاج دق لاق ًالبقم ىناءر املف

 الا دلل ىنا نب كم دم ىبا ن ١ دج ليج اا
 ' دبع نب رهامجل زاجاو مهريغو ده نسب متاح مس هلا ىباو دباغ نبا

 نختما اذه باطخلا ابا نا نايح نبا ركذو هطخد ةاور اس نمحرلا

 نم عمج هنا ركذو هلبق دحال عمسُت مل نحتملا نم بورصب هتلحر ىف

 00000012 ةيرلاب, ئفوت .لاقو دحا دعيجي ملام ةبيزفلا تبيكلا
 .عدرع* ةنس نم .لاوش نم ثتيقب ةليل ةرشع دبحالا مود قرشملا

 ةدلومو أموي رشع دحأ رخبلا نم نم هجورخ تقو سم ةيرملاب ثكمو

 ماقاو هلي 2 ةهنسا ثناكو عاإ ةاس نم ةجمحلا ىذ نس ىنيقب تسل

 ب اًيودا رقع ةتسو رهشإ ةعستو ماوعا ةينامث ةمي ركلا هتلجر ىف

 ءابرغلا نمو

 5 ال

 00000 نب دلع نيريتك نبا ترغلا نب هلعلا
 ةنس ريثك هنبا عم ارجان سلدنالا مدق بهو ابا نكي ىقشمدلا

 قارعلاو زاجسلاو رصمو ( ماشلاب) ةأوس ةعامج نعو هيدأ نع ىور 9

 <« مما ةنس ةدلوم نا اخل رحذ لاقو جرزخ نب ذيع نا انع تنطق
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 ا قيرافت نمو

904 

 قور نبا دف زكا ند ىرنع نب رس راطخ نب نمثع نب ورمع

 نم قراظ عم زاج ىلا كللا دبع نب ديغس نب ده ىب ةعافرا نبا ١
 لها نم ىقارَرلا دبعب فرعي سلدنال كل ريضن نب ىسومو دايز ا

 ةرصتخمم دينع نب ىلع نسكلا يبا نع ذخاإ صفح.ابا ىنكي ةبطرق

 ىش ام ريغ نوشيع نب ورمع نب دمحتم هللا دبع ىبا نصو هقفلا ىف |
 ةجكلا ىذ ىف هدلوم لاقو ريظنش نب قعسا ىبا طخب كلذ تارق

 رساي دجتسم ماسا وهو ةديسلا دجحسم برقب هانكس ناكحو م[ ةئس

 دانسالا ىلاع ناك هنا ركذو ىوارهرلا صفح وبا اضيا هنع ىورو

 « 2٠١ ةئس شيتنقب ىفوت لاقو قيمس نب رمع وبا انديا دو ااا 0

 ف ١

 عبصالل ابا ىنكي ةلطيلط لدا نم نولسع نب .دمحا نب نوُلْسُم
 نوفي ني مجتر يضع نب نلجرلا هنمؤ اهو ري وا ا ١

 هانسلاج اروتسم احلاص الجر ناك الاقو نابحاصلا هنع ثدح مهريغو

 ا ةحااص هلاوحا لزت مسأو لومخلاو ضابقنالا مزلو ةانيع صو

 « |[. ةخنس ةدلوم ناكو هللا همحر ىفوت

 0 ظ ظ
 عمس ظفاح ىسلدنا ده ابا ينكي هللا دبع نب ديعس نب ةيطع

 ةثاس عبرالا لبق اهنم جرخو هتقبطو ىجابلا ده ىبا نم سلدنالاب

 دالب ىاط هنا ىسيقلا دهن وبا ىنربخا لاقو ىدييحلا كلذ ركذ

 لل داع مث رهنلا ءارو ام لل عغلبو اعامس اههظتناو ةحايس قرشل
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 3 لوقت لكوتلاو ةيفوصلا بهذس دلقتب ناكفو ةدس ابب ماقأو رؤياسين

 ٍِ هيلا داعو لوبقو سانلا 1 ظح هل ناكو أيش فكس كو راثنالاب

 ركب وبا انل لاقو ىسيقلا لوق ىنعم اذه دادغب لل داع مث نمحرلا

 دثدعحف دادغب ديبعس نب ةيظع 0 بيطخغلا ا نب ىلع نب 3تمحل

 8 نب ليك بو رسب هللا دبعو ىسخرسلا درك نب م ءابب

 ريرعلا دبع لضفلا وبأ ةحع ىنذدح ىذا سحلا نب 0-1 اورهقلا

 هبخج 3 1 ناكو أدهاز ةيطع ناكو 8 لاق بيطخغلا ىدهملا نبأ

 0 [ركف عزت 1 لقرافو لضفلا :آ لاف ايسحم ماني امنا أو ضر الا ع

 جرخ مث ىنوصفحلا ده وبا ىل لاق بيطخأا مالك رخا اذه نطا

 رادنب نب زيرعلا دبع مساقلا وبا ىنربخاف ةكم لل دادغب نم ةيطع

 س * ناكو هتبحتصو ذادغيب ىسلدنالا ةيطع تيقل لاق ىزاريشلا

 هسأبل نس رصتقي امنا ميظع 30 دعس امي دوجلاو ءامخسلاو راثيالا

 اهلمح ابتك عمج دق 0 كلذ يانور زكدفو ةعقرمو ةطوف ىلع

 ةيرسايلا لل اعم انجرخو هتعفارف زيزعلا دبع لاق ةريثك ىتام ىلع

 مسلو هلاح نس تبجسعف لاق هيلع هدعقرمو ةتوكرو 0 3 هعم سيل

 قافرلا للخدتن انبيهذو سانلا هيف لزن ىذلا لزنملا لل انغلبف هضراعا

 ل لإ ٠ سلاج رهو ةيبا دل ىاسارخ رمش اذاف نيلزانلا ىلع ٌرمنو
 انلرنف اولرنا انل لاقو ةيمجمعلاب انيلكو هاعدف لاق ريثك مشك هلوحو

 ةرفسلاب ىتاف هناملغ ضعب ملك يتح سولجلا انلطا امف ةدنع انسلجو

 ريثك ماعط اهيف اذاف انيلع مسقاو اهحدفو انيدبا نيب اهعضوف

 لاحلا هذه ىلع لري ملف ريرفلا لع لاق انيك انلكحاف ةنسجإ ةرالعإو

 . سمن جد نال 201577/17032:-/752712 17 فدان



 ا لاح , م01 # 6 2 2 ايضا ارب لا ا
 ' 1 ف

 اغاعأ
 (ل) انلضو نا لل انيقسيو انمعطيو انوعدي نم َّ لك انل قفتي

 ةكمب هيلع: ىرقو لاق اريثك الو اليلق .دازلا "نسم لمح ةعيارب انواذكشم ||

 ىريرفلا نع ىجاحلا ده نب ليعيسا نع هتياور ىرامخبلا ييحبص ٠
 ىذلا (وه) ىزارلا ا نب ديحا نابعلا وبا ناكو ىراخبلا نع ا

 ذييعس نسل هللا ديبع رصن وبا لل لاقف دمحنم وبا لاق هيلع ةورقب ١

 مةءازق ى تققوت امير ارق اذا [سابحلا بأ ناك) طفاحلا انستا

 هعضومو ةدلب ركذيو نالف 7 نالف اذه لوقيف ىدتبي ةيطع ناكف 1

 ؛يرثو لاق كلذ نم نوبجسمي هلوح لس ناكف 13 ا
 عامسلا زيوجتت ىف بانك هل (ناك) او ةثام عبراو عست وأ نامث ةنس ةكمب |

 هلو ده وبا لاق كلذ لجا نم هنوماحتي ةبراغملا نم ريثك ناكف ١

 ةاور نمو رفغملا ثيدح قرط هيف عمج اباتك اهنم ثبار فيهناصت

 قحال ىلع اهسعب ىن :لوع هنا ال ةريثك ءازجا ىف سنا نب كلم نع ١
 بلاغ ابا تعيسو ىديبجلا لاق دهم ىبا مالك رخا اذه نسحلا نبا |

 فليب 9 كيا ل مساقلا ثعيمس لوقي ديعس نب ةيطع تعيس لوقد ظ

 نورح نب دم تش لوقي قازلا ششلا نب دمسإ س0
 لوقي ىرصمللا نونلا اذ ثعمس لوقي ةناجد ابا تعيس لوقي

 ريزُغ وهو كنع ىعذ رجزاو ريثك وهو كيف 4 ىربص ليقأ

 0 نهدعب روحب ٌتافل اهضعبب ٌثيكحب ول حومذ ىدذعو
 روق بايثلا تست مهلا لاجر ىوُهللو تبارُكلا تست ىلا ٌروبق

 ريش كيلا طالاب اونزاو ةعيرق ككيلع نافجاب يكباس

56 

0 



 1 دهت ابا انكب رصم نكس ىصفقلا ىفوصلا هللا دبع نب ديعس نبا |

1. 106 7 

 ظ 1000

 ' ةيطع لاقف هل نيئرقلا تاقبط بانك ى ىرقلا وربع وبا ةركذو

 دهم نب ىلع ىلع سلدنالاب ضرع انذويش نس ةعامج نع ةءارقلا ذخا

 يل مساقلا نب ناوزغو نيسحلا نب هللا دبع ىلع رصهبو رشب نبا

 " راضمالا قاطو ناسارخو قارعلاو ماشلا لخدو مهريغو نوغبص نبا

 ناكو حويشلا نس ادادعا ىقلو ثيدحعلا نم اريثك ايش بتكو

 ديحا نع ةكمب انعم بتك عامسلا سيعدص بصكلا ريثك ةقث

 لها نم نكب ملو ىراخبلا تم نب دمحاو سارف نب ميهاربا نبا

 هكا لام ربصصس نس لقتناو فقورحلل ظفحلا الو تاءارقلل طبضلا

 هب عمال ةنس * اماوعا ثدحو ارقا نا دعب أهي ىفوتو

91 

 ىنكي ةبطرق لها نس ىرفاعملا نولزغ نب :هبر دبع نب نارمع
 هو اًريفو أ نقيضالل دهم ئياو قييللا ىسمع ىبا نع ىؤر ديعس ابا
 هور اميف ةقث اجلاص ايش ناكو ىليصالل لئالدلا باتك رصعخا

 « ع[ ةنس ىقوت لاقو ىنبطلاو ىوارهرلا صفح وبا هنع ثدح

9 

 ىنكي ةبطرق لها نم بيرع نب فرطم نب ده نب بيرع
 ةكمب مضهج نب نسحعلا ىبا ىلع قرشملاب عامس هل ناورس ابا
 ىو. ئطضقتساو رابخالل داريال نسح ةفرعلاو تدال, لقا نس ناكو

 نس رخاآلا عيبر ىف ةراد باب ىلع اطخ لعقو ةير ةروك ىلع ةنتفلا
 * نايح نبا دثافو ركذ 4 ما ةربقمب نفدو 1209 ةناس
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 ا وع

 0 احلا يل بح اوف عادم
 57 ا تعم ل1 ٠ وه ده للا

0-8 
 بالا "ا

0 1 017 
 نب نوسحلا نبأ رفا نب .ةدابع نب دمعسم. نب هللا دبع: نبا ةذابع

 5 ءارعشلا تاقنط بايبيصح ف ىحرفلا نب ديلولا وبا هيسن [ذك 1

 رجب أبا ىنحي ةبطرق لها نم نربدالا ءايشلا اا ىباب نزرعبو

 بيدالا هنع ذخا امدقم ارعاش ىناكو ةريغو ىديبرلا ركب ىبا نع ذخا 0

 ىف ةدابع ىفونو نايح نبا لاق * ىقلاملا ديلو نب: مناغ دمحس وبا

 + ةقلامب 1219 ةنس لاوش
' 1 

 ىدادغبلا نونسح نب هللا .دبع دمحا ىبا ىلع رصفب ارقف لحر ديلولا

 ةغاتيس ناكو ىرقملا نوبلغ ن بيطلا أبا عمو صفح ةءارف ىرقملا

 قر تاسو انركذ نمعو هيبا نع اهب ثدحف دادغي لخدو مه ةئنس

 دمحا لضفلا وبا ىل لاق اذك لاقو .ىديبحلا ةركذإ ععور ةنس بحر

 + هنع تبتك دقو ابعلاص الجر ناك لاقو لدعملا سحلا نبا
 ا

 ابا ىنكي ةيليبشا لها نم ىرقملا زرححم نب فلخ نب ىضاعلا

 ايانكك ابيف عمجو اهقرطو تاءارقلاب ةفرعملا لها نم ناك مكعلا

 انربخاو بيذهتلا بانكو عبسلا تاءارقلا نإ ةركذتلا باتكب هامس

 # 120 ةلسا ىفوت ميضعب ىل لاقو انخويش نس دحاو ريغ هنع

 9 ١

 ىور ركب ابا ىنكي سويلطي لها نم بيدالا بويا نب مصاع



7" 1071 >. 

 "00 ١ 1 نإ ياو مقفي 1

 / . هي 00 درا 5 1 /1 ١ 0 ١

 9 7 را ع اا ه2 "بنلكجاا : 3 5 ها لا /
 15 0 3 دا 01

 , 1 أ, 4 ٠

1-6 / 5711 - ]5 
 - ازا ل

 8 506 01 هنا

 ' م« عورع ةئس هللا همحر ىفقوتو ةاور ام عيمجب ديسلا

01 

 ةيناد لها نس ىراصنالا ديدملا "يبه نب ميحار نب دهم نب, قيتع

 ىباو زوفم نب رهاطو) ىرقملا دواد با نع ىور ركب ابا ىنكي
 ظ . ىلع ىباو ىناسغلا ىلع ىباو (ىرقملا نسعلا ىباو ىشقولا ديلولا
 اريخ ناكو ةيناد عماجمب ةليملا و ةالضلا ليدتو ( مهريغو) ةركس نبا

 ةاور اميف ةقث ىناكو هديقو اريثك املع هطخدب يل ملعلل ةيوار الضاف

 انيحاص هنع انربخاو
 هيلع ىنثاو ورمع وبا

+ َ 

9 

 نكس ئبودلطب ىرقملا شارب نب شايع نب فلخكا نب نكس

 ىباغملا هللا دبع اهبل نك تاءارقلا ىور ركب ابا ىنكحب ةيليبشا

 نسانلا ذخاو ةيليبشاب ءارقالل ردصتو ةيحصضإ قاذح نم ناكو*ىرقملا

1 11 

 دجحسملاب ىرقما هللا نوع نب نمحرلا دبع نب ده نب هللا نوع

 ىرقلا ىفرطلا هللا دبع ىبا ىلع ارق نسعلا ابا ىنكي ةبطرقب عساجلا

 - ىكب دج ىباو ىسفافسلا ورمع ىباو بارغلا نب دهم ركحب ىبا نع
 - تافللاو بادالاب ةفرعملا لها نم ناكو مهرهغو ىرقملا بلاط ىبا نبا
 2 نب دمحس وبا هنع انربخا ةاور اميف ةقثو لضفو ريخ عم امهل اطباض

  11 | 1 1 1 1 1١أ 1

 1 ا
 ند اا 1 "
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 ةبطرق عماجمب ةبطخكا ىلع ناخدسي ناكو هنع ساغلا ذخا لوع ههلعو '

5 
3 

 يي 6|0 ةئس وتو

 ٠/0

 لها نسم ىرفاعملا سناثلا ديس نب ملسم نب ناحرس نب دابع
 ىبأ 29 اميدق ةدلبد ىور ةودعلا 000 را ابا 2 د ةبطاشن 5

 ص 0 مهب 3-5 5 نحكم تلبس 3 ىلع نس 0 " قَنَِع

 نب هللا قزر دج ىباو ىفريضلا رابجلا.دبع نب. كرابملا نيسحلا ىبا'
 خل زاجاو مهريغو ناخرظ نب ديار تذ ىنأف ىميمتلا بناهولا دبع

 ابل راجاو نام اعمل 7 ل 0 ةبطرق 5. مدقو ىديمحعلا هللا دبع ودأ

 والغلا لئاثس كل ليفت ناكجو دئاوف ةدنع تناكو ةاور ام هطخد

 نم ن.سحلا وبا اندشنإ هنع هللإ ىفع ةاسحإ ل 9 كر 0

 روصخم وبا اندشتا لاق دادغبب ناخرط نب ركب وبا اندشنا لاق هباتك

 ىماسفالا مساقل اقلا وبا اندشنا لاق ىسرافلا ناريس نب دمحا نب ده

 ظ ةفوكلاب في رثلا

 ىهعب اومغم رمدلا ءارتث ىضاو ىبا هذلي مل نل نا

 يه طفل مخ هض نظلسو نيج الك ىرورخا يشيل
 كيلو ىمدب نيدقلاذا دفن ةرادقالا رن ادكا لا

 + هع“ ةنس وست ىف ةودعلاب ىفوتو الع ةنس ةدلوم ناكو

 0 رادقملا ض



 بابلا اذه ىف ءابرغلا نمو
 : ذم

 ةبطرقب ذخا ةودعلا نم هلصاو ميمت ابا انكي هّنقت نب ده نب هّرعلا)

 (عمه ةنس ىفوتو هنع سانلا ذخا دقو امهتفرعم ىن افدقم امهل اظفاح

 * (ىرخا فر

9 

 ابا ىنكي ةعبس لها نس ىبصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع
 'دبع ىبا ىضاقلا نع ةيطرقب ذخاف ملعلل ابلاط سلدنالا مد لضفلا

 نب كلملا دبع نب جارس نيسعلا ىباو نيدمح نب ىلع نب دهم هللا

 ىكعوبا هل زاجاو) مهريغو ىناتع نب دمحتم ىتأ انخيش نسعو جارس

 نب* ةركس نب )ىلع ىبا ىضاقلا نع قرشملاب ذخاو (ةاور ام ىناسغلا

 عمجو منع ذخالاو خويشلا ءاقلب ىلعو ةريغ نعو ارهثك « ىفدصلا ده

 وهو 8دهيقتو ' دعمج مامتهاو هب ةريثك ةيانع هلو اريثك كنيدحل نم

 ةدم هدلبد ىضقتساو مهفلاو ةظقيلاو ءاكذلاو ملعلا ىف ننفتلا لها نس

 لطرد ملف ةطانرغ ءاضق 2 أهنع 128 مق بيف هتريس تدمح ةليوط

 ضعب هنع انذكاف هز" ةنس رخالا عهبر غل ةبطرق انيلع مدقو اهيف ةدس

 نوذخات كلام لوقي دادغبب ىميمتلا دهم ابا ماسالا تغمس لوقت

 2( زارطلا لصا 7 مل ط) ديم نب دلل



 غاغا
 هط+» لصفلا وبا ىضضاقلا ىلا بتك مث مهل رفغو انخويش نه هنع انذخأ

 هلا همحر ىقوتو عال ةنس نس نيعش فصتنس ىف دلو هنا ركذب

 هيل * < هعع ةنس طسو 04 ةعبس نع ابرغم شك ارمب

 ىلبصو ةلدامحو هللا .نروعب عباسلا ءرجلا لمد

 هيبز دج ىلع هللا -

 ةلدعوؤ
2 

 0) هنطو #) هلل ديحلاو ةيئاث ثعلب



1 
“7 
59 
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 1 و مالا ليم ده 9 دلا 8 00 نمحرلا هللا مسي

 فين

3 

1١ 

 ١ ةلاياوقو 7 101 ىم وتاجنللا لبابا ىورعملا سم نب بلاغ

 وبا هخدأ هنع ثدحو أمهريغو 5 دي هو كلج 0

 6 كتنتال كيلاف نب مامن 1

 ؟ا/

 ظ 000 ياججام سإام رراساإلا#

 »1071:90059131/  ما 6

 ١ ةيقتاا ىضرفلا نأ ركذو ةيامعب رآلا لبق

 ل نا كذب 0 نامل ب اج نب ةردجإابو ةبطرقب مساف نبا

 يب ةأفو هل رك د ذو

 ا

 ىراوملا كيهن نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب ديحتم نب بلاغ

  اهبقنم احلاص امخيش ناك مات ابا ىنكي ةيليبشا نكس ىنوشال

 عس هيلع بلغا باسحلا نونف تناكحو ةرغص نم ملعلا بلطب ايناتعس

 نب هللا دبع اباو روسجلا نب ربع ابا ةبطرقب ىقل هةريغ ىف هتكراشم



 ان ٠

 جرزخ نب دمحتم وبا ةركذ مهريغو ىناشرملا ديعس 0 1 راطعلا ١
 م ]مالا ةخس ةدلوسو ع٠ ةخس نبعش فر قوت لاقو

90 3 

 سالقلا نباب فرعي مكح نب فسوي نب رهاقلا دبع نب بلاغ

 ةياورلاو ةياردلا لها و ناك ركب ابا انكب سويلطب لدا نس

 فلخ هنع ىور هقفلا ف رصدخملا هباتك هنع ذخاو ىعذاربلا ىقلو جو

 « دهازلا ىرقملا قزر نا

 هابا/

 كي (ةيلاد لها نم ىرقملا نيطقلا) سيقلا' هللا عب نبا بلا

 ديلولا ىباو ىرقملا ورمع ىباو ربلا دبع نب رمع ىبأ نع ىور مامت ابا

 لاقو تيايذأ رعاش ىرقف هيك لاو ىديمعلا ةركذ مهريغو ىجابلا
 فاصو ىف بيدالا ىنوبشالا رمع نب دمحم هللا دبع وبا هل ىندشنا ظ

 ' هل قيدص

 الُحُر دف 00 7 نلف ا ل1 نيفلقملا داوش ف اا

 الهتترم تل ذإ الحتترم لفني امف هيف حورلا تناو مشجسك اًدُ

 العتش ال قبلا رم ءاملا دماجب هدرا رم ول اوجج قارفللا ب

 دهاز الجر مامن وبأ ناكو ةركس نبا لاق ع3 ميل ينل ئفونو

 #«ب ايضاق

0 

 ىبراحملا ةيطع نب ماين نسب بلاغ نب نمحرلا دبع نب بلاغ

 8 نمحرلا * دبع هينأ نع ةياورلاو ةياردلا لها نم 0 د“

 نبب جو ىرقملا ىمرسجلا هللا ديبع ناب نسعلا ىلع إو اناا
 1ك. 108 ©.
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 لهو ىورغلا بلاغ ىنآ نب زيزعلا دبع دج ىباو ىوحتلا ثراح

 ب1 فازو ( مهريغو) قاسغلا ىلع ىباو بيدالا ديلو نب مناغو ةمعن نب

ع8 ةنس قرشلا ىلا لحرو ايش دمع ذخاي ملو ربلا دبع نب رمع
 ' 

 عمسف ةكم ليرن ةررسلا نبع نب نيفيحال ولل] ةبع ابا ىللو يسخن

 : ا

 دبع ابا ةيدهلاب ىقلو ىرهوجلا نيسح ىنب هللا دبع لضفلا ابا رصمب
 5 عا نع ىراخبلا ريم هنع ذخأو ىميهتلا ذاعم ند دج هللإ

 هتلقنو هلاجر ءامساب افراع هللعو هقرطو ثيدحلل اظفاح نأكو ةريغو

 ةثام عبس ىراخدلا ريكو ررك هنا ركذي ةيطع نب ركب ابا عمس
 اريثك هنع سانلا ذخا الضاف ائيد ايوغل ارعاش انيدا ناكو .ةرم

 قفوتو ةرمع رخآ ىف ةرصب قكو هطخ+» ةاور اسم ةزاجاب انهلا بتكو

 هدلومو هإ١ ةناس ةرخالا ىديج نم نيقب تسل ةطانرغب هللا همحر

 ظ يب | ةناس

 دارفأ

 1 ٠

 ةقلام لها نم ىموزتخسملا نمحرلا دبع (نب ده) نب ديلو نب مناغ

 بادالا ىف ذاعسأو (سردم ديقف لاقو ريتولا ةركذ نوع ايآ  ىنحي

 ند, قشوب رمع ىبأ نع فور ةقي رط نيسحو لضف يب دوجحم اهنونفو

 ملعلاب هفصو ىف طرفاو هيلع ارق هنإ لاقو ىذياعلا دمحا نسب ىلع
 هسفنل ىيندشنا لاق هنع ىندشناو نيدلاو
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 نيضيغب ا 34 اني لقف : ةرشاعم 0 انطيعإ كك ك

 هسفنل ىندشناو لاق

 راقولا رْثْس كني قلق نم ىعفلا راقب :ىوا ربصلا
 رايخلاب همايا ىلع ناك ةلاح ىلع ربصلا مزل نم

 « انخوهش نم ةعامج هنع انربخاو ع. ةئسس هلأ همحر ىفوتو
 ءافلا باب

 ًِس ةهمسأ نس

 اقل

 ةلطيلط لها نسم ىراشقلا نباب ىفرعي ئومالا ميهاربا نب رف
 (ركب ىبا) نع ةكمب ىورو 4 ل لدحر رصن ابا يكي

 ىببا نسو ىريرخلا بهطلا ىبا نس رصدب عضد رك ىرجالا

 ىواوللا نمحرلا دبع نب دايز 0 ىباو دمحم نب مذ سابعلا

 الضاف اعلاص اخيش ناكو سادنالاب ةعامج سع عمسو ناوريقلاب

 داهجتلاو مايصلاو ةالصلا ريثك هيلع اظفاحتم ملعلا بلط ى ادهتجس

 ىناثلاو درابلا لبجلاب امهدحا نيدجسم ةلطيلطب ىنب ةقدصلاو

 هسفنب دوج وهو هيلع لخُدو عم اجلا ى ةالصلا مزلي ناكو نيغابدلاب

 اد 3 فيك نا تنا فيك هل ليقف

 يع ا ال 5 ةءامج هنع ثدح رْساِع دا نب دمحتم روصتملا ننن ف

 انا لاق ميهارجا ن 78 زيد ان هط+» تارقو نومهم نب رفعج وبا مس

 وبا ان لاق دمحتم نب يلاص ان لاق ناوربقلاب نمحرلا دبع نب دايز

 سابعلا نب ضسحلا نب دمحا 0 ل[ نكسب ىرتسنلا نمثع نب نسجلا



 .ةياسلا يتلا ل را كنا هداك ماغلا تايلر اابأ كبار لاق ئزارلا
 د .اباي ىل لاقف ىلعتو كربت هللا تميقلا لاق كلاح ام تلقف ةكئاللاب

 1 . نسلا ظفح نمد فيكف ةنجلا 000 رماف لفطلاب ىتوال ىنا1 ةعرز

 ا ريع ىبا طخن تارقو :تش ثيح اوبت» ةنجلا لحدا ىدابع ىلع

 لاق ةروطام نب هلا دب هيلع نا 0 0

 2 قم ةدلومو نينذ 2١

93 ١ 

 ىبا ظفاحلا دلاو طلوُيرلا نباب فرعي ده نب فسوي نب ينغلا
 نع ةدلبب ىور رصن ابا  ىنكي جرفلا ةنيدم لها نسم (مساق) ده

 كح ةريغو تياث نب دمحأ نع (ةبطرقبو) نيسح نب بوبا ىّخاقلا

 ةنس دنع ذخا ردب نب دهدأ نب دهمو دهن وبا هخبا هئع 42:8

9 

 ظعاولا جرف نب هللا دبع ده ويا هنبا هنع ثدح اهخويش «

96 

 ىبصحميلا ميدرلا دبع نب (نمحرلا دبع نب) مكحلا نبأ "نب:

 ط)روطان ) ىلويرلا ط) نينذ



 عمر

 ظفح ةريبكلا ةجرختسملا ظفحتي ناكو لضفلاو لقعلاو ملعلا ىف نامز ٠

 رشع ىن ىفوتو .سلجملا ليفح ناكو لياسملا ىر هيلع زظونو اديج

 + رهاطم نبا ةركذ ةدسلا ةيلط ىلع ةراد سبحو [عع8 ةدكس زيكا 0-6

 ليل

 نع ثدي ةلطيلط لها ند ىراصنالا دلاخ نب نولزغ نب جرف

 د طمعا رح ناكو ةرجغو ميهربأ ن: يسن 7

0 
 ةلظيلط لها نس ىبتكلا ىقفاغلا ده نب دمحا نب ديس ىلوم جرف.
 دمدأ نب دبع رذ أيا ىقلو 2و قرخمدلا ىلا لحر لادعس ابا ىنحب

 البقم ةاور ايف ةقث اجلاص الجر  ناكو هل زاجاو هدنع ذخاو ىورهلا

 لدعلا هللا دبع نب (نمحرلا دبع) نسحعلا وبا هنع انربخا هينعي اس ىلع

 * (عا/ا ةنس دعب ىثوتو) انخويش نم ةرهغو هيلع ىنثاو

14 

 ىبح# نع ىور رمع ابا ىنكي ةقرش لدا نم: نتي نري

 دنع ثدح.ةريغ سعو جرفلإ ةنيدا ةرشم نب بمرور ري هم
 <« طاقسلا نب هللا دبع وبا ىضاقلا

 م1

 ىنكي ةلطيلط لها نم ىبيجخلا ىلعي نب جرفلا *ىبا* نب جرفلا
 اميلح اروقو الضاف انيد ناك ةلظياطي ءاضقلا ماكحا ىلوت ديعس ابا

 سس سا اسم

 2( ةيلكس 00



7 
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 ظ . قارتو منت امل سانلا ىلا اببحتم ةدلقت اميذ ةريسلا نسح القاع

 ظ + رداطم نبا ةركذ م١0 ةنس بجر ى
084 / 

 ظ ناكو تاةارقلاب الاع ناك ىرهاظلا ىرقملا ةديدح نب م جرف

 00000 لي 114 ةيليبهابءارتالا هدلكأ وف ده نب ذابع لاب دضتعلا
 تلخ (ةلهل) ةرشع ؟ء ثلثل نينثال موي .اهب ىفوتو ةدهسلا هتدلاو لل
 « ةدعب ءاثالثلا موي نفدو اياب 04 نامت 70 مرحسملل

 ادذ

 نايج لها نم ىراصنالا (نادعس نب) كلملا دبع نب ١ جرف

 نب ىكم دهن ىبا نع ىور هللا دبع ابا ىنكي (ةبطرقب نكس
 (ميقفلا) باتع نبأ دمحتف هللا دبع ابا بحصو ىزقملا بلاط ىبا

 اكو مهرهغو ىوارجلا 5 مساقلا ىبأ نع ةبرملاب ىورو هب صتخاو

 ىذ ى) هللا همحر ىفوتو لاجرلا ءامساو ثيدحلاو هقفلل اظفاح اهيقف

 ظ + 208 ةنس (ةجححلا

 نوت همسأ نم
 كيا

 لها نيس ىييجتلا نوحتفا نيب ثراولا دبع نيب دن نب نوتحتف
 ثدح ةريغو نوشيع نب هللا دبع ىبا نع ىور رصن ابا انكي ةلطيلط

 رصن وبا انل لاق هظح) تارقو رفعج وبا هبحاصو قحسا وبا هنع
 عمير نم نولخ تسل ءاثالثلا ةليل هللا همحز ىفوتو م0 ةنس تدلو

 *« قئاس نبا هيلع ىلصو هوز“ ةنس لوالك

 طاوم 4) نيئامث طز ةم



 عمو

9 

 ىنكي ةلطيلط لدا نم ىسيقلا نواف نب نمحرلا دبع نب نوتحتف
 ناكو راخةفلا نباو سابع ناو رذنملا نب رذخيملا نع ىور رصن ابا

 # عع ةنس بجر ىلا ىفوت قالخالا نسح القعم الجر '

 لْضفلا ةمسأ نم

1 9 

 نع ىوري) اهنم ىلطسقلا بارد نب دمحتم نب دمحا نب ؛لصفلا

 ىف ىرجب ةغالبلا نم ظح هلو رغاش بيدا لاقو ىدينحلا ةركذ (هيبا

 نيعبرالل ) دعب ةيسلبب هعيقل دنقو ههبآ ةقيرط ىلع لئاسرلاو رعشلا
 ةلودلا لابقا ىف ةرعش نمو « ةثامعب رالاو

 اعست نجلا اهتاك ثفاطاوإ كفانا نهدي طك اياد

 اعْربو مانال الكب كلم ىدايا نعش نب انئالك
 اعتمو ارصن ةافك ما نعسم انوي رضتلل ةاعد 3 ىلم

 اعْواُو ةارث نم قّررلا عمي هادي ارْثص بيلسلا ةارع ٌوا
 : فاش

 نع ىور ركب |با انكي ةبطرق لها نم لضف نب ده نب ؟لضف

 ابتاك ابيدا ناكو هريغر ىوارهزلا سمسلا نب ملسلا دبع نميلس ىبا

 « ةبطرق عماجب هنع ذخأ هنا ركذو ىنبطلا ناورس وبا هنع ثدح

9 

 انكي ةبطرق لها نس مزح نب ديعس نب دمحا نب ىلع نب لضفلا



 از نش

1". 10217. 

 000 مد
 7 ىما نعو هيبأ نسع ىور مزح نب دهم ىبا ظفاحلا دلو وهو عفار ابا

 ٍ ناكو اربثك املع هطخ» بتكو مهرهغو ىالدلاو ربلا دبع نب رمع

 ٠ ب 1217/9 ةئاس ةقالرلاب ىفوتو ءاكذو ةظقدو ةهابثو بدا هدنع

 هللا لضف همسا نم

 : ظ 1
 ىوري همع نبأو (هعنب جوز ) ديعبنب قب رذنم ىيضاقلا رهص هللا لضف

 دهت) هنع ذخا ةريغو ليلخال نيعلا بانك رذنم ىضاقلا ةرهص نع
 ا نم ةقلقنو ىفحتصملا ركب وبا ةركذ بيدالك اضم (نبا

1 

 نم ىرقملا (ىراصنالا ده نب م هللا) بهو نب ده نب هللا لضف

 بيعش نب ده ىبا نع تاءارقلا ذخا مساقلا ابا ىنكي ةبطرق لها

 نبال خلي دج ىلا نم. عبسوب ىبررش ىيب.وللا دبع ىباو ىرقلا
 ةبطرقب عماجلا دجتسملاب ءارقال لل مدقو مهريغو جرف نب ده هللا دبع

 000١ الل نشيريريش ىف للا دضر ىفرت نإ كس ديف ارقأو
 * + ةدنع *ناك* ام ضعب هنع تذخا دقو (هإ2 ةئنس

 ٌحوتُق همسا قرم

1 

 ىنكي ةريبلط لها نس ىراصنال ده نب نمحرلا دبع نب جوتف
 بلاغال ناك لاقو ضم نسب قوزرم ديلولا وب | همع ىور رصن ابا

 * ىارلا هيلع

 6 زارطلا لصا. نإ ىراصنالا دهم نب تبثي مل



 عمال

11 

 لها نم ىرهفلا دحاولا دبع نب جوتفلا ىبا نب ىسوم نب حوتف

 مهاربا نبا يلف رصن ىنأ نم ايل ا ابا انيكي تنوبلا

 نب (دهنر ركب ىباو رفعج ىبا هبحاصو ريظنش نب قعسا ىباو

 ج هللا دبه ةهخدأ هةنع ذخإ دقو ملعلاب أياتاعم ناكو مهرمغو رهز نب ناأورس

 دارفأ

1 

 نب دمحاأ ةالوس نع فكدعح# 0 نب ديعس ند دمدأ ىلوس قئئاف

 ةودلن نسع نايبلا بابص 0 رجلا دبع نب رمع وبأ ةهنع ثادح ديعس

 دش نارقلا

 ا

 هل مساقلا أبا ىنحي ةيليدشا لها نم مداق نب 4و نب سراف

 نيثدح ملا نم ةريغو ىورهلا رذ ىبا نس اهيف عمس قرشما لا ةلحر

 ان

 ابا ىنكي ةلطيلط لها نم ىبض#لا ةريف نب فلخ نب ةريف

 نارقلا ةءارقب توصلا نس تاةارقلاب ةفرعملا لها نم ناك ةديدح

 + انب ىلوا ةميدقلا ةينكلا لاقو كلذ نم ىباف ةديدح ىبا رهغب

 اا فلا كيف
 ٠6

 لاقو ىديمعلا هرخذ دجملا ابا ىنكر هللا ةبه نب تارفلا

 كيحأ نسب ليلعخلا ديعس 0 نع ىورد تادف لخد ابي رغ هنظإ
 اد



0000 
 1 نب دهن وبا ركذو مزح نب ده وبأ هنع ىور ناوربقلاب هيقل ىتسبلا

 « اذه دجمملا دأ_بجححص هنا جرزخ

 ىاقلا بابا
 مساق يبا سس

 ابا ىنكي طه ةينجمت لها نم عاجتش ىبا نب دمحا نب مسأف

 ظ ةريغو راطعلا, لهس نب دمحا نع اهيف ببتك قرشا لل ةلحر هل ده

 ظ ةرشعل ثبسلا موي ةعيببص قوت لاقو نيند نب ديح ام "نبأ دنع هثركجح

 ركذ كلذكو ةئام ثلثو 5 نامث ةنس لوالا عيدر رهشل ةيضاس مايا

 « هنع اضيا اذخاو هتافو ىف نابحاصلا

| 

 هللا 1 ني راما دبع نب ةدوعم نب سنوي نبز ليعمسا نب مسأف

 قلع (ىناجبلا ىرفاعملا مايخلا نيد نطق نب سنوي نب ليعمسا نبا

 دل للا نصل ني نقو نولتف نب ديعس نف ثدحي ده ابا

 رخآ ىف ةناجنب هدلومو ةنودش نم هلصاو مهريغو ١ ةديع نب رباج نبا

 هنم سانلا عمسو (ةبطرقب) ةايقل نابحاصلا هنع نيج مو ةئش لاوش

 3 ةتداور ند اريثك

 هه

 ىور دج ابا ىنبكي ىناجنلا ىرذعلا دهم نب هللا دبع نب مساق

 ليتات م كيدح * ةريغو * ئورعلا ربرج نب ديعس نمثع ىبا نع

 م) ةينكحت ) نينامث ) ةديبع

 كايا نا ل



3 , 

 نب فلخ مساقلا وباو .ىوميس ند (ده نب) دمحأ رفعج وباو ده نبا ظ

 م منان“ ةنس دقي“ فوتو مهريغو .نازمع نب سلا
5 

 8 نب مراص نب سابع نب دهلو نب مساق نب ديحم نب م ظ

 نولسعو 15 1- أما انكي ةبطرق لها نم نولسع نبأب نزرعد اًرفلا حابر

 نعو اراج اهلا ن اكو هنعن رثك أو دعس نب دلاخ نع ىؤر هيلا مع

 ناكو مهئارظنو ن : ك0 ناو قرط ه نب دمحأو ديعس نب دمدأ

 دبع نسب رمع وبأ لاق هتياور لج هيلع عمشو اقدم مساقلا وبا ةوبأ

 سون قداس ةبطرقن ىفوثو ةقناور نم أريثك اذه مساق نع هكا رجلا

 * بسحأ أميف ىنوث رخا هع ةيعلا 0 لاقو اهيلازع الجر ناك

 ساق ىثو 5 اذخلا نب رمع و دأ لاقر ةثام تلق نويعستو عبس وأ نامت

 قزارلإا ول 2 لا لاقو مواكب ةرخالا ئتمج حق اذه

 ندا لاف هتباور عضو 7 3اجاو 6 هدا سلدن ال رابخأ 4 ط3

 ني |”( ع نيج لاو 7 ةدلوم (ناكو) ريظنشم

 |٠.و/ .

 كّتع دم وبأ ةركحو كثدحعمملا هيقفلا ىدحابرلا كالا ند مساق 5

 3 هفيلات نم ةيسنلا هيك جتت ناقك ظفاحملا دنبعس نب د

 | .ءم

 أيا ىنحب ةبطرق لها نم 00 هللا دبع نس اطاكتب نب مساقلا

 1-5 ركذو حالصلاب ةملع 0 ىوارهز :أ صفح وبا هع ىور بيطلب

 3 ةتداور نس اريثك م فور و دابعلا بعتاصو نيكس قرشملا 0

2.110 + 



 قير

 يأ

 ىرور ركب ابا كي ةبطرق لها نم قارولا ناورم نب مساق

 ابرق ىفوت لاقو ريدم نبا هركذ ىرمتلا ربلا دبع نب ربع وبا هنم
 + ةثامعب رالا نم

6 

 نم (هليل لاط نباب ىفرعي) ىومال هللا دبع نب دمحتم نب مساق
 دايز نباو قيشر نب نسحلا نع ىوري ده ابا ىنكي ةلظيلط لدا
 ملسلا دبع نب هللا دبع وبا دنع ثدح مهريغو دمحم نب ميمتو ةزلوللا

 يب 200 ةخس ”دعب* ىفونو ةريغو ظفاححلا

9 
 تكي ةبطرق لها نم ىاورملا ىشرقلا ليعيسا نب ده نب مساق

 ةفرعملا لها نم ناكو ةريغو ةيطوقلا نب ركب ىبا نع ىور ده ابا

 رقط فقصينم هللا هجر. ئىفوتو نايبلا نسج ناسللا قلط.بادالاب

 ةنس نينامثو تس ةيلاع نس نع ضدرلا ةربقمب .نفدو عا”. ةنس نم

 + نايح نب هركذ ةلمكم

 ان
 نس هاوي ندب ةيوسوع نبادبزي لزم مساق نب ميهربا نب مساق

 دبع لير كيرا نب. ديغس نب ةدابع_نبابملذا نب ميهاربا :نب .ةيواعم
 لها نم ىنوباصلا نباب فرعي ىجررخلا ىراصنالا ةحاور نب هللا

 مساقلا ىبا نع ةبطرقد ىور دج ابا ىنكي ةيليبشا نكس ةبطرق

 دبع نب دلخ+سو ةملس نب ديعس نمثع ىباو 30 دهحأ
 تك 2



1 

 اريثك مهريغو ىناغابلا سابعلا ىباو ىيفع نب رمع ىباو روسجلا ظ

 ظح اذو ثيدحلاو تاءارقلاب ملعلا لفا' نم ناك جرزخ نبا لاق

 ةقذ تاودالو طخلا نسح همهف ى امدقم بدالو هقفلا نم (رفاو)

 ةدس نبعش بقع ى_ اهبيطخو اهيكاح وهو ةلبل ةنيدمب ىقفوتو اقودص

 نم ناك لاقو ىالوخغلا ةركذو مى“ ةنس نضمر ىف ةدلومو 2

 ثككلذ ىف ,مدقتلاو مهفلا عم ثيدحلل بلطلاو ملعلاو نارقلا لها
 هلو داقنلا هبشي تاودالو طخلا نسح اًميدحو اميدق نفلا اذهب ةيانعلاو

 اروشاع لئاضفو ناذالل لضفو ملعلا لضفو بحاصلاو .سهلجلا رايتخا

 نس كلذ ريغ لل ثيدحلا لقن ىن ةزاجالو ةلوانملا ن باتكو

 + 0 ةبتك

ْ .| 

 ديعس نب ىنغلا دبع كي ىبا نوع وبصغل ور ده ابا ىنكي ةيرملا لها

 ده ىاا 3 ناير يقلامو رهئس نب نسحلا نب دمدأ نب باهولا دبعو

 ) ىنبطلا ن أورس وداو) مس 5 نب 0 ةخدأ ةنع "تيك ديز ىبا ىبا

 دقو ميغا دك ىشتوثو رودس نبا لاق (امهريغو. ىبعشلا) نراطلا ودأو

 شايع نب 8 وبأ ىضافلا 0 هيحر نيعبسلا ىلع فين

 0 ءابرغلا

51100 



 هيل مها

 انكي جرقلا ةنيدم 0001 رب وسوف 0 0 .سأقلا

 ىكنملألا رمع ىبأو ةيدأ ندع كفر دن هيرلا ب فرعيو ده ادا

 نع ىورو ةضيرفلا ىداو قرشملا 8 لحرو ىلايجةنشلا ده ىباو

 افراع هل اطباض  ثيدحلاب ايلاع ناكو ةريغو ىسافلا نارمع ىبا

 املكتم عبسلا تاءارقلاب املاع ىلعت هللا باتكب املاع ةميالا (ىالتخاب)

 لياسر هلو اراتخدم ناك (لب) ديلقتلا ىرد نكي مل ملعلا عاونا د

 ىف امدقتم ابيذا أرعاش ناكو ةيتيئض ةمايكأ نع عطقف تاعينسالا

 ةروهشس تاباور هلو ىهندلا نس اللقتنس أاعرو اخيد اقداص اهلك نوراعملا

 0 وهو 3 نع هيدأ نع

 الك "ل اضعب ناك دق ظعو 0 ها ومحل

 الج مث ُبطخلا هل لج رس بيشلا ُتححتف لقغاف

 دحاو متفلا ند مساقلا دمحم ونأ ناك دعاص نب مساقلا وبا لاقو

 عرولا ىبف فلسلا ليبس» ثكلاس ليعلاو ملعلا ىف هتقو ىف سانلا

 لو نارقلاو ناسألا ملع ىف امدقتم لرهلا نع دعبلاو ئقدصلاو

 رعشلا ضرف نم ايم بيصنو ةءالبلا نم ليلج ظح اذ ةعورقو هقفلا

 مو ةقيرطلا كيس لهذملا 05 فكلذ ىلع هللا ةمحر ىفقونو



31 

 هئفحي دهأز ملاع روجشم نيدو ىلويرلا ديب وما :! ىديملا لاقو ريظنلا

 اهلخمو 0 دهرلا 5 : ةريثك راعشا هلو دمذ اعم ىلع ىلع ماكتيو ثيدحلاب

 ةنع دحأو ربغ هيندشنا م

 ددوا اغل 5 لزد ( 3 سو دتعلا بداعلا ايما الك

 دوس وأ ىأد امك سضيبف ناظفاحلا ايبتكي كيان

 هلو

 ةباجر لح رهدلا ىف .الوطمو ةباثعو ةيالعي ابجتعم اي

 هنا ةأت نس تاو هلو لموسو أ 0 ةنافكا كحاض مك

 ذل
 / و ي تك أ و

 ةدلوسَو رغص ىف ةرجغ دز علا هع هلل | همحر ىكون دعايض نبا لاق

 1.111 1. نبأ * وهو ىراجمعلا لايرب 5 ىقابلا ديع كجم ودإ لاق 11 ا

 ناكو ادلق»م نكي ملو اراتخم اناما هللا همحر ناكو ةدس "لع

 الل أعبتتم ملسو ةيلع هلل أ ىلص لديحدم هيبت ةنئسو هللا بابكب الماع

 هقدت و نيدلاو أو ملعلا نس ىش ىلع ذجخالا نفرد 2 ايف اة حاحصلا

 ل صوصنملا ةاعلاب لوقد ناكو كلذ ربيغو ل. اسم 1 مازتلاو

 باطغلا ليلكَت 3 وقد ردد (ةيلع ايمن ةطيصسلات لوقي الو ةلوقعملاو

 ةيلاطم دعب ةدلب ىف. ئوتو ةحرطاو ةذبنف هيف لوقلا داسف هيلا رهظ من

 ص هللا نههمحر أهي ةاضقلا ةهج نم هيلع ترج

0 

 مساق ١» لكن 1 ني أيا ىنكي ىذ 2 لج نم ةمو 5 كيش ند كي ن



 خا
 | مدا ةنس ىفوتو ةيرملا عماجب ارقاو دهاجعم نبا بعصا ىقلو جو

 * ريدم نبا ةركذ ةنس 4“ هلو

 ا

 ىنكي ةلطيلط لها نم ىسيقلا 4 ىلالهلا نميلس نب ده نب مساق

 ىباو رهظنش نب قحعسا ىباو دمحتس نب سودبع نع ىور ديه ابا

 ىباو ىزيربتلا نسسعلا ىبإو سابع نب ده ىباو نوميم نب رفعج
 قا ا 7 ديمو :ئضاقلا هللا قبع نب .سنويو ىكتملطلا رمع
 مهاوس ةرهثك ةعامجو ىدنهلا نباو راطعلا نباو ىضرفلا نباو رصن نبا
 نب نسما ىبا نع ذخاو جو قرشملا لل لحرو سلدن الا لها نم

 الص عسس ةيف داهنجالاو هعمجو ملعلاب ىنعو امهريغو رذ ىباو مضهج

 دجاسملا موزلو سانلا نس ظفحتلاو ضابقنالاو مدقتملا لضفلاو لاخلا
 بتكلا ريثك ناكو هطخج هببك لج 2 ناك دقو ةالصلا ةرثكو

 ران ل تلاكو ةياور اى ةقث ابل و طغلا نسج راثالو هقفلا ى

 ىش ىهندلا رسا نم ةدنع ركذي ال ناكو سانلا اهبف ظعي عساي
 ىتاي ىتح ةقرافت ال تناك لوب ةسالس هب تناك هنا هنع ركذو

 نا كل لازو هنع كلذ عفترا سلجو اتا اذاف هيلع ةارقلل عماجلا

 داع فرضنا اذاف هلزنم ل ىرصنيو هتارق لمكتو هسلجتس ىضقنب

 اسامم ءاوهالل لها ىلع افيسو ةنسلا ىف اماما ناكو هلامب رسال هيلا

 + نس نس بير ريش ليا كب ىفت قا امم ناي مب
 7 نبا ةركذ

 ع سمسم ميس سل سمت سس سس ل لا اسس

 3) لاله نبل" 0) ظبيضلا



 ةياور هل دهم ابا يكب ةلطيلط لها لبي سدا نب هللا دبع نب مساق

 قونو مهفلاو ةف ةفرعملا لها نم ناكو ةريغو ثيغم نب رفعج ىبا ن

 « ضيرلاب نفدو م88 ةئس نضمر ريش ى 0
 بابلا اذه ى انكلا نسو

0 

 هقفلا ىف ةرصتخمم دهبع نبأ نع ىورد ١ قوهشبلا مساقلا وبأ

 جادنع ةذخاو ةبطرقب هبقل ربلا دبع نب رمع وبا (هنع) هب ثدح
 بابلا اذه ىن. ابرغلا نمو

 زل

 أبا انكي نونلاب ىنصلا ىسوم نب سنوي نب ىسوم نب مسأف

 مكب وبا كلذ ىكح قفز (ىنب) ريازج ةخيدم ىن ةودعلاب ةدلوم ده

 ةنس ثنكو اذه دمحس وبا انل. لاق لاقو هلع ثدحو (ضيبا ىبا)

 نيراطعلا باب دنع هانكس (ناكو) نينس سمخ وأ عبرا نبا قدنغلا

 « ديلولا ىبا ةاضهم دنع
 ناكلا نرح

 لماك همسا نم

10 

 نسعلا ابا ىنكي ىسداقلا ىرافغلا قسوي نب دمحا نب لماك

 «: هود +.:اولجر دلو ةيليفشا :نكسو * نيداق لها نس ره 0 سيطف سال 07

 ا 0 ىباو ىدوادلا رفعج ىبا نع اهيف ىور قرشملا كل

59 



 جوت “2
 ١ م -5---

 1 037 5 هاكر ا

 1 يي لا
5 

 7 0 هايل مل ا 00 دبع نب 0 م
 . ةياسعاب ىفون لافو جرزخ نبا هنع ثدح ريغلاو ظفحلاو ءاكذلا لجأ

 * دعس ىنبد نوفرعي سداقب هذخدفو معا“, ةئس

 ءاب رغلا نمو ئ

 ش ذا

 لخد برعلا نم رعاش بيدا ىردتتلا ءافولا وبا طليقع نب لماك
 * مزح نب 6-1 ةركدذ لاقو ىديمحلا هركذ سلدنال

 دارفأ

 ل

 . ضيارفلاب اريصب ناك ةنوشا نم هلصا ىسيق نوجرف نب ط ؛نانك

 نيتسلا نم ابيزق ىبفوتو ةماقتسالاو رهخلا لها نمو باسعلاو

 * ريدم نبا ةركذ ةئامعبرالاو

 ا

 الآ 0000012 ىذو اهنم ققشدلا زيك نب :ىلخ نب ريك
 ظ 21 ورعد منيا نوهوع نب ريع نبدا

١ / 

]| 

 ىنكي اهنم ىقلاملا ىلع نب نسعلا نب ىلع نب عيدر نب ثيللا
 نم ناكو ةرهغو رذ ىبا نم اهيف عمس قرشا كل ةلحر هل ىلع ابا

 ان) ليفع 4 رخوس ) :زاقكم زانك» 1 مدقم



 عا 1

 كلذ ركذ رلاصلا مهفلا عم ثيدححلل وللا. كمل 1 ١
 عمر قر حل 5 )اجا لاقو را نبا (اضدا) هنع ثدحو ننالوخلا

 ياخ. ةلكس ىخغلب اميف ةدلومو معالم ةئس رخآلا

 م
 ىنحب) ةبطرق لها نم ىردبعلا مط شيرخ نب دمحأ نب ل

 اذو ىارلاب ااع ناكو (ةبطرقب نيرواشلا دادع د ناك ديلولا ابا

 جرفم نبا نع ةياور هل) ةياورلا عساو ثيدحعلا ملع نم رفاو بهصن

 ىكباو ةعمج رخا ىف ىكبو اهب بطخو ةيرملاب . يضقتساو 0

 عا6 ةنس (رفص بقع ىف) هئافو .تناكو موهلا كلذ .رخا ى

 2 نابح ن دأ هثافو وكاد ١ موه ة ةدلومو 9 ىبا

 ا

 ةرك د اريخ ناكو ملعلا عنو 2و لحجر نوس ناجح ىنفلا كليب

 « ةتامعبر الو نيتسلا نم ابيرق ىفوت لاقو ريدم نبا

 | [٠

 نياكور ةقشو: لها نسم. ىماذخجلا) سدلس ني كوسل سب 0
 ىبا ىضافلا خبم أهي عدسو دادخغب لخفو قريشا 1 لحر بيع 5

 2 كلانه ةيداصو خومشلا نع ىفدصلا ىلع

 مهلا نإ

 ده ةمسأ وش

]| 

 ةبطرق لدا نس ىوعنلا ىريشفلا ةددع 1 نب ديعس نب دمحم

 ط] شبرح ), ةريغو



 3.112 م.

 00007 و 1 01 3
 00000020 م

 الحر ناك لاو دباع نب دلا دبع با هركذ هللا دبع ابا ىنكي
 بتكلا ريثك ةضماغ (ةفلتخمم) مولعلا نس فونصب ملعلا لها نم هللا
 ذخالا ىلع ثاشن هلقث نسحو ةطبض ةححص ىر دحا ةراجي مل هطخ#

 ا 0 01 ا ىدادعبلا لعا زويا نم انثدحو ذيلا سولجلاو ةلغ

 رداونو رابخاو تاياكح» بدال لها ءاسور نم امهريغو ىحابرلا

 هاياو ىنعمجي ناكو ةريغمللا ةينمب انل ارواجسس ناكو ككلذ ريغو

 ىلع وب ١ لاقو مسالا ةنس هللا همحر ىفوتو هيف ىلصا ىنلا دجسسملا

 : . 1+ * ثلقن ىناشفلا

5 

 نب ركب اباو نارقلا ماكحا ى هباتك هنم عمس ىريشقلا العلا نبا
 ةيردنكسالاب ذخاو نيرخا ىو ماصعلا ىبا نب 0 اباو ثلا لا

 بتك رورسم نب 20 ناوربقلابو ىالغلا مساقلا ىبا نع

 ًْ ةلطيلط نايعا نم ائيع ىارلاو لئاسملل اظفاح ِك اكو مهتم مو مهنع

 ئ هذان ال (ةقثر ملعلاب الماع ىيندلا نم اللقتم عضاوتو ةطومو هل ناكو

 ظ ىببا نب كلملا دبع رفظملا ةدصقو قلاب ةعدص ىف ميال ةمول هللا ىف.

 ْ عمسيب ناكو ةراد مزل دف ' ميشا ن اكو ةعمج ةالص رثا ةلطيلطب رساع

 ! ءاوح نمل لاقت ريشلا ككلذب ملعو ٌرقظملا هيلع ن .,داتسا املف اهيف هيلع

 مركاف هيلع رفظملا لخدف 4 ةرما اولثتساف اوموقت ال ملعلا ةبلط نم :

 بولق ىن هل لخدا مهللا ميهاربا نب ده لاقف اعدلا هرفنتسا مث ةاوثم

 كلذ ركذ فرصنا مث ةمحرلاو ةفارلا هبلق ى ممل لخداو ةعاطلا هتيعر

 1) طم طاتحتس مانع عسسل“ 0 "1 وذ
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 كترسسل) رصعلا ةالص دعب ءاعبرالا مود ىفون رهظنش نبا لاق رهاطم نبا

 ةالص دعب 'سيمخلا: نوي نفدو ةثامعبر| ماع ةرخالا ىدمج نس نولخ
 « 6 ةئس هدلومو شيعي نبا هيلع ىلصو (وظلا

586 

 ىور هللا دبع ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىصاعلا نب سورمع نب ده

 قرشملا 3/1 كلحرو ةبطرق خوجش نم ةرهغو 0 نب هللا دبع يبا نع

 دادغبب هيقل هيقفلا ىرببالا ركب ىبدأ نع اهب ىورو قارعلا لخدو 2

 ده نسحعلا| ىبدأ نعو ىنطقرادلا نسحلا ىببأ ندع ىورو (”09 ةئس

 ىميمتلا ىلع نب نيسحلا دمحا ئباو ىدادغبلا ظفاححلا رفظملا نبا

 ركب ىبا نو روكذملا ماعلا ى اجاح دادغي 56 ناكو ىروباسيلا

 نع ارضم لخاو مهريغو ةرضبلاب !ةيطافسالا قابلا تلا
 مهريغو ىريرخلاو نيعش نب نسما (ىلع) ىباو ليعيسا نب ركب ىبا

 ريشو .سلدنال لل فرضناو ديز ىبا نب دهن ىبا نع ناوربقلابو

 نب ريع وبا هنع ثدح ةبطرقب سابحالا ىلونو ارسوم ناكو ملعلاب

 هل: يبه تلاط 'لاقو هيلع كييماو ةفلعأ ند هلل د لاو رد

 ىضاقلا 00 انكمتم ناكو هثافو نيح ىلا هيلا ىتلخادم 6

 نم ادوذعس ناكو ةهدنع ةرظانملا ى امسدقم ناوكذ نب سابعلا ىنا

 قرشللا لها ةقرو ضابقتالو ملعلا عم ماتلا ملخملاو مجارلا 0070

 نبا .ةربقمب نفدو 2٠١ ةنس ةرخآلل ىدمج ىف ىفوتو نايح نبا لاق

 *« ناوكذ نبا ىضاقلا هيلع: ىلصو نابع

 أ

 ةبطرق نكس ىريمدتلاب فورعملا كيدالا ملسلا دبع نب ديحتم

7 
+ 9 

0 
” 

 ل١
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 | ثدح ثدح 00 هللا دبع 0 هللا دبع ابا ينكب

 عامشلا ى عويشلا دنع هيحاص ناك ةثا ركذو دياع نب هللا دبع وبا هنع
 نودحسل كسانملا هنع بتكو ملعلا ةسرادم ىر هب تعفتنا لاقو

 نب سمثع .ىبا عم ةيامعبرا ةنس شيتنق ةعقو ىف دقق لاقو ديعس نبا
 اعرو اريخ ناك لاقو نايح نبا ةركذو هللا امبهحر بيدالا زازقلا

 5 ناكو ةفرعملاو بدالا نم ظح اذ مولعلا ىف ا اننفتس (افشقتم) .ادباع

 <« ناثدمتا نم ىش ىنر رظن

 ا
 اهبضاقو ةليطت لها نس ىليربلا نباب فورعملا ىسيع نب دمحم

 0 ينالوا هإ هبط اهيف, سدو , قرشملا كل ةلحر هل هللا دبع ابا ىب

 ةفعلاو ح الصلاو ملعلاب افوصوم ناكو مهنع 0 نوي رصملا ةحيشسم

 هترصخل كي نب ديم « .ىدهلما عم جردخو ةرغب داهججلاو ةعاجسشلاو

 + ع.. ةنس لاوش ردص ىن رقبلا ةبقعب لتقف

 ع

 ةبطرق لها نم لاصفلا نباب نورعملا يعي نب دمحا نب ده

 ىلايصالا ده ىباو نيفس نب ثراولا دبع نع ىور هللا دبع ابا ىنكي

 باداللت بتك ةءارق ىلونتم ناك وهو بابعلا ىبا نب رمع.ابا مزلو

 ىفوتو بدالاب ققحتلاو ةظقيلاو ءاكذلاو ةهاببلا لها نس ناكو هيلع

 « 2.٠ ةنس لاوش ردص رقبلا ةبقع ى

 رسم ٠
 دبع ابا ىنكي ةلطيلط لها نس مامت نب هللا دبع نب مامت نب نب دج

 لل ةلجر هل تناكو هريغو هللا دبع نب مامن ههبا نع ىور هللا



 غالأ ٠

 (ةريغو) ليعمسا نبا نع هعم ذخاو دباع نب هللا دبع ىبا عم قرشلا :

 انيهن ناكو ابهبس طخلا نسح اقثوم ارعاش اننفتم املاع اهيقف نأاكو

 دود هنطب ىف راص ىتح ماعطلا ىلع ماعطلا لخدي ناك لكالا ىف

 تورش "اراكف هيلع دعشي مايالا ضعب د ناكف عرقلا بح ىمسي

 عبراو ىدحا وا ةثامعبر| ةنس ةلطيلط لها هلتق اهيقليف لسعلاو نمسلا

 غ2 نايح نبا لاق رداطم نبا ةركذ ةثام

]| 

 دلا دبع انا ىكحي. ةيما ىتب :لون نييفعل ني ل
 هنا هنع لمح ىذلا وهو ةبطرقب ةورثلاو ةاجلاو ةلادعلا ىف ردق اذ ناك

 دقو ةبلص موي لوقي ديعس نب رذنم نب كلملا دبع درلا ببحاص عمس

 هفشكت الف ىيندلا ف ىرتس تفشك كنكاوا مهللا هعذج ىلع لقتسا

 نبا ةركذ ع.[ ةنس ةدعقلا ىذ ى ىفوت نيمحارلا محرا اي ةرخالل ف

 « ناتع نب ساقلا ىبا طخ نم هتلقنو نايح

 ا
 ىنكي ةبطرق لدا س رارلا ىوسالا ىرسلا نب ديعس نب ده

 ىلعو ىخابلا هللا دبع ابا اهيف ىقل قرشملا كل ةلحر هل هللا دبع.ابا

 نسحلاو شاقنلا *ني* ئنسوم نب دهمو ىضاقلا ط ىنذالا نيا نبا

 تالوور يياتكو لثالدلا سعال عماج هفيلات نمو مهريغو قيشر نبا

 هنَع :ثذخ“ كلذ ريغو ةليللاو موهلا ىف رثا لمع. باتكو هقفلا قر رابخالا

 ةلطيلط انيلع مدق لاقو ظفاحلا مالسلا (دبع) نب هللا دبع وبا كلذ عيمجب

 2 قىزالا
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 + نوم مثالا

 نحل هل زاجا هنا ركذو ىوارهزلا صفح وبا هنع ثدحو ادهاجمم
 أاهيلا داع مث ةبطرق نع هجرخاو رماع ىبا نب دمحتس عم ةيبصعلا ىف.

 ملبقتسا ناك دقو ةبطرق ئلوخد موي ربربلا دملتق همظعت ةماعلا تناكر
 نم ثنك نا 0 حرا حاب ىلا ىلا مهيداني هفيس ارهاش

 ةنس لاوش نم نولخ تسل نينثالا موي هللا همحر ةولتق ىتح مكالتق
 ٠ # نايح نبا هثافو ركذ عءرخ

 رس
 ىطلاجلاب ىرعي ةبطرق لها نم ىومالا د نب مساق نب ده

 هلصا اهنم ةبطرق *ليع* نم ؛هنايبتق نم ةيلوا ميلقا نم ةيرق ٌةطلاَجَو

 هللا دبع ىجأ نعو ىريبجلا دهبع ىبا نع ىور هللا دبع ابا ىنكي

 مهريغو ىشرقلا رمحالل نب ركب ىباو ىدهبزلا ركب ىباو ىحابرلا
 ءاملعلا نم ةعامج نع ككلابه» ذخاو مثال» ةئس جو قرشا ل7 لخرو

 |ااقلا ةانكلا يباو ديز ىبا نب دن ىبا نع ناوريقلاب ذخاو
 ةرسم نبا ىلع ىديبرلا در باتك (ديز ىبا نب) ده وبا هنع ذخاو
 بدالاو ملعلا لها نم ناكو ىديبزلا ركب ىبا هعضاو نع هب هثدح

 ةليمجلا قالخالاو الصلاو نيدلا كل ةفرعملاو ظفحلاو ةياورلاو ةياردلاو
 قياثولاو دوقعلاب اريصب دهاوشلاو رابخالل اركاذ * هقفلل ظفاح ناكو

 قالخالا نسح اه ةكراشملا ليمج افيرظ ابيدا اهيلح ناك

 أعم امهالو ييجتلا ركب ىبا عم ىروشلا 00 ساوحلل اضق اهو
 ب 2

 دجسملاب ةالصلا دلقتو مود ةنس ئضاقلا سيطف نسب ىفرطملا ودا

 ر ةينابنق



 ماكحا اضيا دلقنتو ةربخم ىلع ماق بيطخ رخا ناكف ارهرلاب عساجلا ١

 دل دللا متخ مث هتسوكح ىف ادوه ناكف مكحلا نب ماشه ةفيلخلل ةطرشلا

 فوج ةبطرق ىلع مهبلغت موي ذ 'رباربلا هعلتق ةداهشنلاب هلك قكلذ رخا

 لاوش نم نولخ تسل نينثال موي كلذو ةدلوو هلها نع اعفادس طهراد

 ثدحو جرفم نبا ةركذ سب ةنس نس رفغص ى ةدلوم ناكو عراخ قاس

 ميفلاب رهشو ملعلاب ىنع لاقو ىنالوخلا ةركذو ربلا دبع نب رمع وبا دنع

 ى. ةبطرق مهلوخد دنع ربربلا هتلتق قاذحلا ىف ادودعم اراظن ناكو

 افرصخم :ضيرلا تلخدد ذا هدقفاوو اديهش تامف ع.ر* ةنس لاوش ردص

 ىناعدو باب درف ىف ةربقملا ىلا شهعي نبا هقاس دقو انتموح نم

 عال ىفوخمتو ررغ ىلع هيف هتيراوو هربق ىلا هعم ترصف هيلع ىتهْبو
 هتنفدو !دهشلاب لعفي ام هب تلعفو ذيئيح مهنفدو مت اراوه نسم ساغلا

 خي :ماياودهللا انعفن يلع ةالص الو لسن'ىوج ةرصس 0 00
|] 

 نس .ىنالديصلا ىردبعلا في نب وسوي نط قبو نو 0

 قرشللا لل ةلحر هل هللا دبع ابا ىنكي ةلطيلط نسم هلصاو ةناجب لها

 نكسو موزلا هترثءاو ةريغو توملا ىبا نب ركب ىبا س اهيف عمس

 « 2.[ ةنس ضيبأ نب ركب وبا ابي هنم عمسو ةيرملا ككلذ دعب

 رس ظ
 ىاكي ةلطيلط لها نس ىرفاعلا ورمع ىبا نب ميداربا نب دهن

 نسم أهيف جس ةلحر هلو ةرهغو نوشبع نبأ نع ةدلبب ىور هللا دبع ابا

 م) هتيد
060 

 0 عار خب



 ني رخل نب ردا سو ىلا نمو لاضفلا نب ملس ةبيعق ىبإ ١
 2 < ةثامعبر ال وحمت ىإ فوتو هنم سانلا عمس انهريقو

 ظ 0007 !

 قالا وردت (كاجزلا نهم نليامللا اقع كلون نوشهم نب: بجلاب
 . ةرسم نب بهو نم ةبطرقب عمس»للا دبع ابا ىنكي ةبطرق لها نم.
 نسم اهيف عّمسأ 0 هلو انمهريغو ىاطعلا (ىنا) نباو

 ىجرزغلا ميهاربا وعل مس او ىنالوخلا هج ب دخ هربفر ىحمجلا

 ةخس نضمر رهش ىف ةدلوم نا ىنربخا لاقو ا. ةنس ىفوت لاقو
 ظ كك

 يلا

 نس ىللياظالا نباب ىورغملا ىرهزلا ايركز نب ايركز نب ده
 نب مساقو عبصا نب مساق نس عمس للا دبع ابا ىنكي ةبطرق لدا
 ٠ | ا احلا نب ركل ى 100 ىنبللا ىسيع . باو نادعس

 © ربلا دبع نب رمع وباو مساقلا وبا ةخيأ
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 )لولا اا اللا نإ كيعس نبأ: ملل نب دنا قب للا كبح: نب ديف
 | ميكا ا 00 ىنكي 'ةبطرق لها نم ىدسالا نيفس نبا

 نبا نا ةربخاو هقباور عيمج ةوبا هل زاجاو هتباور رثكا ديحتم ىبا

 اس عيمج حاضو نب ده نع بتك هناو هتياور عيمج هل زاجا دارزلا

 ُك انكي ناك لاقف مكلا ريسفت نع هلاسو كلا 0 ةدنع نأك

 ةلينالا ردقب تاقّيطُيلا ىتح لاقو قدانقو قئاطب نم ولمس صيمق

 ماشه (نب دهتو ةرسم نب بهو نمو غبصا نب مساق * نم اصيا عمسو 5,



0 

 ا

 ةنع ثدح اهلك. همياؤر ةعافر نب ىسيع نب ده هلز جاو ثمللا نإ ١

 ناكو: ثيدهحعال بلطلاو عرابلا بدالت لها :نس ناك لاقو نالوا

 نبا طخ تارشو خوبشلا ىف أ دمحتب ىبا هيبا عم رغصلا ىف هعامس

 اضيأ هنع .ىورو [”[0 ةنس نضمر نم 4 لوا ىف هدلوم لاقو ريظنش

 ع.إ“ ةئس ىفوت لافو وجررجخلا ميهاربا نب 5 ربل دبع نب رمع وبا

 « 6 ةنس دلو .هنا ىنربخا لاقو

.| 
 ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نه ساذجلا دهم نب دمحا نب دهم

 زاجا قرشملا ىلا ةلحر هلو.هل زاجاو زارخلا نب هللا دبع ىنا نع ىور

 نا عدلا ىخابلا ميهازفا نب دمحأ نب نيم هللا 'ديع وبآ أهيف هن

 زاربلا 01 . دمدحأ نحب رفعجو اهلخ ةتدأو 0 قيل

 طخد هلك اذه تارق "او 6 0 ىسلب ارطالا نوركز نن

 دع سس ماسا وسهو مرعب دولا رخل عيبر ىف هدلوس لاقو ريظنش نبا

 3 ميكح

.| 
 ىنكحي ةجتسألا ةالصلا ا بيبح نب ىنغلا دبع نب ده

 يللذ تارذ هتياور م كارع نبا نع أاهيف دخل ةلحر هل ركحب ايا

 ةخ ||[ ةَحَس قون لاقو هللا ةمحر اقع نبا طب

 عم
 ىلكي ةبطرق لها نس بنكملا ىسيقلا نادعس نب فلخ نب دج

 زاجاو ْنِئاَع نبا نب رعو ةريغو ر ,اطعلا لاله 0 نع ثدحت هللا دبع أبا

 و هضينم إ ١



 ف نس ةنوتو ناسا و افلا ب كر نبا راذ دنع هأنكبن 'ن اكو هل

 1 كك « ريظنك نبا طخ» كلذ تارق ممل

 نر

 00000 فرعي ىرسالا مكدخ نب هللا دبع نب ده ظ

 "دبع ىباو رمحالا نب ركب ىبا نع ىور هللا دبع ابا :ىنكي ةبطرق
 ظح هل ناكو حالصلاو لضفلا لها نس ناكو اههريغو زارتخلا نب هللا

 ىثلو اريثك ايلع بتك عراب هطخو مهفلا ىف مدقتو ملعلا نم رفاو
 املعلا نم ةءامج اهيف ىقل قرشملا ل ةلحز هلو مهنم عمسو اخويش

 ىديمجلا ةركذو ربلا دبع نب رمع وبأو ىنالوخلا هنع ثدح منع ىورو

 , اذه هللا دبع نب دهم ناك .لاق دمحا نب ىلع دج وبا انربخا لاقو

 ذخا 0 ةبطرق نم ىبرغلا بئاجلاب انراج ىرقبلا نباب ىنرعي ةقث
 *ي ايش هع

 عا
 ةبطرق لها سم زارخلا ىددقشلا ىقفاغلا مزح نب ديعس نب ده

 هلع ثدح ةتياور عيمج ديعس نب دمحا هل زاجا هللا دبع ابا ىنكي

 2 + م سرع ةغس هدلوم الاقو نابحاصلا

 1|1"122506030أ|10]ذ]1]1 1 ]1| ] ]كك ]1 ]111611
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 ْ | عم

 نب ديمح نب ثراح نب فسوب نب ركب نب فسوي نب ده
 4 ةنومرقب لزانلا ريصن نب ىسوم عم لخادلا ده نب جرف نب لضفم

 .نك. ةدلوم .الاقو نابحاصلا هنع ثدح هللا دبع ابا ىلكي * ةبطرق نكس ال.

 «ب |” ةنس رفص

 +) 1310و هرانتوب ا ©ان [ 6 زن ه0106 طلو 6261111,

00 



 دبع ابا ىنكي ةيرللا لها نم ىومال ىبحي نب ثّعشا نب ده 0
 ةملسسم نسم ةبطرقب يوم ةدهبع نباأو نواف نب ديعس نع قىور هللا ٠

 فر * نيقي رشبعلا ةدلوم الاقو نابحاصلا هذع كد ةرجغو مساقلا نسأل

 نت ىرقشملا وردع وبأ أضيأ هذع ثددحو | ةحش اروشاع ةايل مرححملا
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 نرحب لوس كاملا دبع ند هللا دبع نب مركم نب ردع نب 2

 ضيبا نسبا لاقو "ع ةئنس ةجدحلا ىذ نس نيقب رشعل ةدلوم الاقو

 1(  ضهب نبا طخ» تكلذد تارق ىضاقلا رذنس "ل | ةبطرق

5 
 نم ىليبارغلا من ىراصنالا سنوي نب دمحا نب هللا دبع نب ده

 رفعج وباو رمحالا نباو نمثع نبا هل زاجا ديلولا ابا ىنكب ةبطرق لها

 ةدلوم لاقو ريظنش نبا هنع ثدح اهلك مهياور بيهبح ناو ىميمعلا

 طالبب رعاشلا ريزولا روهج نبا راد دنع ةانكسو ما“ ةنس نم رفص

 ثدحو قوسلاب ليبارغلا بحدصا دنع ىذلا دجحسملا مام وهو ثيغم

 نيحرلا دبعو ركاش نب ميهارباو ىضرفلا نب ديلولا وبا اضيا هلع
 #7 مهريغو اقرلا فسوب نبأ

 م) ىشابقلا 1 هيلا جرذ ملو هطخ» فلوملا ةرط ىر اذه. تبث



000 
 70 5 ا أ

 ١ ٍْإ 0

 فيرط نسب راوس نب ةيوعم نب نميلس نب نمجرلا دبع نب ده
 ٠ 0 ب ا قراط نب 7

 0 ةربقمب ا سيك فخ - لالا عمدر ئن ال 1 0

 ١ « هسلاجو باتع نب ده هيقل ن انآ دجسسم ماسأ وهو

 لا

 انك ا لها نم 535 دوه نب عسل اي 3 دمحا نب ده

 ئ نط لاح هسمد ةانكس ناكو ةخس [5 نبا وهو ةبطرق مدقو 00

.| 

 نابحاصلا ةدضإأ ثننح امهريغو ف داطعلا 0 ا نع ىور

 مقطال بو ةيحان ةأنكس لاقو ضيبا نب ركب وباو هللا امهمحر

 هه

 ديع نب يلاص نب اصر نب لدع نب دمحم نب نمي نب دمحم 0

 قرشلا ىلا لجر هللا دبع ابا ىنكي ةداكم لها نم يدارملا رابجلا

 ىجخلابلا ملا ىباو 0 قيشر نب نسجعلا نع ىورو

 عساج# ابيطخ الضاف الجر ك اكو مهربعو 7-3 ىبآ نب دمحتس يبأو

 اونثاو ظفاحلا ملسلا دبع نباو ض#»ا نبآو نابحاصلا دلع ثدح ةداكم

 1 + ةثامعبراو ) سمخ ةنس دعب ىفوتو هيلع
 2) كريس



1 
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 لها نما سسابعلا نيني. ئلوم يزف نب :ليلخ نب دهحلا نر دس
 دلاخؤو'زردب ا ةر سم نب بيهو نم عمس ركب ابا ىنكي ةيطوقا

 ىعازخلا عفان نب دهم نع 5 ذخاو. قرشملا ل لحزو دعس نبأ
 نعو [”عو ةنس هنم ةعامس ناكو نكسلا نب ىلع ىبا نم رصمبو

 نبا لاق ده نب ةرمحو قيشر نسب نسحلاو درولا نجداو رصفملا ن

 ةثام ثس هنع ىور هناو هل زاجا هنا ركب رمل ينال قيوس

 ناكو هقيلاوت ضعب ى هللا دبع نب سنوي ىضاقلا هلع ثددحو ثيدح

 ىف ىفونو (”[[ ةنس * نضمر ربهش ىف ةدلوس: الاَقَو نابحاصلاو هراج

 سنوي هيلع ىلصو سابعلا ىنب ةربقمب نفدو 2.0 ةئس نم نضمر رهش
 « ىناسغلا ىلع ىبا طخ» هتافو تارق ىضافلا هللا دبع نبا

 | ءها/

 ىنحي ةبظرف لح نم ى ىربقلا ىدز الا دي نإ يدهوللا ىنب دي

 دجو بصهوس نب دهأو )| دبع ركاف ىبا: تك ةهمانقا دلاو وهو ركب انا

 دبع دمحتس 3 نع ىور م ىجابلا 0 نب نميلس ديلولا ىبا

 ىضاقلا مساق نب هللا دبع دمعس باو ىجابلا ىلع نب ده نب هللا

 ديز ىبا نب ده ىبا سع اهيف ذخا قرشملا 0 ةلحر هلو امهريغو

 ىديمحلا لاق امهدنع هقفتو ىسياقلا نسحعلا وى نعو ناورهقلاب هيقفلا

 سلدتال كل عجرو مالكلاو ىناغملا نم انولع علاطو املاع اهبقف ناكو
 وكاتو الا ةوبذ 52 مكلا ل نسم ايش رهطاف ةد ماعلا مايا قر

 ا". 114 7.



 لدذب ذا 0 0 كدب عنشف ماوعلا رع ىملا لياصلا هذه
 ملك هنا ثم عر نسم ابيرق تاس ةقرفو ىالتخا بابسإ

 )تلخ ةليل : ١ هسا ارا ل11 لفل لاق ىديسلا

 نبا هيلع .نلشو ساب نبا ةربقمد نفدو 2. ةنس ىلوالا ىدمج نس
 : م« رماع ىبا نسا ن م ةقلان ةنحمم دعب ناوكن
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  ىنكي ةبطرق لها نم جارشلاب ىرغي بمكملا قيشر نب ده

 ىباو ىدنكلاو قيشر. نب نسحلا نع رصمب بتكف لدر هللا دبع ابا

 .لاقو هيلع ىتثاو ربلا دبع نب رمغ وبا هنع ىور ةعامجو مكاحلا هللا دبع

 . ةركذ اتوص مهبيطاو نارقلل ةءارق سانلا نسحا نم ًالضاف ةقث ناك

 ْ : 0 « ىديمحلا

 5 ظ

 ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىريشفلا ةيلسم نب دهم نب ده

 نب رمع وبأ ىضاقلا هنع ثدح ةريغو ةماعلا نب رمع .ىبا نع ىور
 ىو نيابق .ىبآ ةربقيب نفدو* ٠0 ةئس رخال عهبر ى ىفوتو قيس
 *« "ناوكذ نبا هيلع

1 . 

 بك 5 لها نم لل ا ل د

 لاق ىرقيملا دمحا نب رابجلا دبع نع اضرع ةارقلا ذخإ هللا دبع ابإ

 دهلو نب ماده نب نميلس ىلءو ىنلء ةعبسلا ىورححلا ضرعو ورمع وبا

 نا ا ا و مولا نبا بحاص

 ىبا نسب. هللا دبع ىبا نم عمسو باسحلاو ضرفلا نسو ةيبرعلا نم



 ثم

 رصم نكسو دلاخ نب هللا دبع نب نفحرلا دبع مساقلا ىبا نمو نهئمز .
 «ب “الو ةخس ةدلوس ناكو معءا/ ةئس لا ع. ةنس لوا نم ماوعأ 1

 أ

 نيب زي رغلا دبع نب .هللا دبع نب. دهج لد هللا فيعني دج ا
 باص ديز نب نمحرلا دبع نب ريصن نب سلدن الاب لخادلا ىسوم

 نت ىور ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 صفح وبا لاق امهريغو رمحالا نب ركب ىباو ىقرطم نب دمدا

 ركذو نيواود رثكا الو هنم ةباور رثكا ةرصع ىف نكي مل ىوارهزلا
 موي ةدلوس لاقو ريظنش نسب قا وبا اضيإ هنع ثدحو هل راجا هنا

 ةيجدحمب هانكس ناكو مث » ةنس نبيعش نم قصنلل ىححصض اثالثلا

 ىورو هللا ةمحر ةرصب فك دق ناكو نارهس دجعسمب ةتالصو نولحمف

 « 9.١) ةنس ىقوت لاقو ربلا دبع نب رمع ودا اضيا هنع

 ا

 لحدا ندم راطعلا ىومالا ىبك نسب ناسح نب هللا دبع نب ده

 رت تمحو فرطم ن# * دمحأ نع ىور هللا دبع ابا  ىنحب ةبطرق

 ةسار نب ركب وبا هل زاجاو مهريغو ديعس نب دمحاو ىشرقلا ةيوعم
 نس ملعلاب ةبانع هل تناكو ةاور اس رياسو دوا> ىبا فئصم

 ذنع ثدحو زوجلا باب دنع هانكس ناكو مم. ةنس ةدلومو ريظنش

 موب نذدو ءاعبر الا موب قون لاقو ايجوزخجلا ميهاربا نسب مساق أضيا

 ىلصو ضيرلاب 2.9 ةنس رفص نسم تيقب ةليل ةرشع عيرال سيمخلا

61 
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 0 ظ 0 9

 لاخب فرغ لير 'سيقلا 11 0 ند رس نم دمي

 ةعافر نب ده نم عمس هللا دبع ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىفرشلا

 .نب مساق نب دهتو غبصا نب مساقو ةرسم نب بهو هل زاجإو سالقلا
 هيقفلا) باتع نب هللا دبع وبا هنع ثدح مهريغو مسأقلا نب ةملسمو لاله

 تارذ 12:9 ةغس هللا همحر ىفوتو ةاور اس هل زاجاو ميدق ةقث هيف لاقو

 14 3 ىثوت نايح 2 نبا لاقو (نِناَثِع نس 0 بأ طيح هتافو

 لعنأ ةعمجلا موب 0 1 3 59 هنافكا دغاو مويد دلك 0

 + كلذك ناكف هللا ءاش نا ىربق

 ةيلاأرا

 دبع ابإ ىنكي ةبطرق لها نم ىيكافلا مساق ا

 ىقرقملا ورمع وبا هنع ثدح ةرهغو نبعش نب قحعسا يبا نع ىور هللا

 ديعس نب ورمع تعمس فكلم لاق لاق نبعش نبا نع ىنربخا لاقو

 2 ضرال رخ دادتشإا ةعاسلا

0 

 نيا 1 اع انا: بكي ديلز# لقا نذ ةويح نب دمحا نب دهن

 ردع وبا هلك ينجح أمهريغو ىضاقلا ديعمس نب رذذدخمو خجبصأ ندب مساق
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 ع ما 0 104 1
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 عرب ظ
 هيدا نم ريثك عامس هل هللا دبع انا ىثكي اهتعامج ىضاق نباو ةبطرق

 ! 0 ايرس ناك

1 
 نبا وجو ىدز ال( ةقلغ نب ماش نب ردن نب نصُع نب ردب 1 3#

 ةاذكس ناكو 9 زاجاو رمحالا نباو ديعس ىب دمحأ 0م هللإ

 « ةنوذش لمع س طه هتزا ميلقا نم جرشق ةيرقب "5 ةنس نبعش

.21 

 لها نس ديعس ىبا نباب ىرعي مامالا ىئاسغلا نامعت نب ديه

 تنكح . ىيكاطن الا نسحعلا| ىبا بح صا 0 هللا“ بع ابا" ىنكي ةبطرق

 ِ ةقلافب ىفوث 2 قيمس نب رمع ونأ ةهنع

 م1 ش

 ليعمسا نب ميهاربا نب ناورم نب كلملا دبع نب هللا دبع نب دهن

 نب دج مساقلا ىنا نع ىوري دقازلا ىراصنالا ىتسلا قحسا نبا

 روستت نبأ دعس نب دلاخو ديعس نب كمدأو هل زاجاو تايرلا مكحش

 قرطم نسب دمحاو ردب نب ليعمساو بدحالا فسوي نب هللا دبعو
 ماع نبا قدنغلا ماع ناك ننإ رفخم) لاقو 2 وهأ هنع تدح

 م) هتر وأ



 ماع

 1 : ماغرض * نبأ دجحكسم دنع ةانكسو هسا هتثدح اميف مال ةنس 2 سل

 : "الملا يح 1 0٠٠ ليمعو ةحايسلا هيقنيي
093482 

 ناحطلا نباب ىرعي ةبطرق لها نم عبصا نب ديعس نب ديعتم

 يفرد قرشملا 1 لدرو مهريغو اللا نوع نب رفعج ىبأ نع ىور

 دقو ملعلاب ةيانع هل تناكو ةريغو ىمشاسلا ىبحي نب نييسعلا نع

 « هتركذ ام ىلع اهنم ٌتفقوو هلوصا شعب لل عقو
50 [ 

 اين انادرلا كان .نم ةبطرق لها نم يولبلا عبصا نب دج

 لل لحرو هنع ذخاو ىليصالل ده :ابا بححص هللا دبع ابا ىنحب

 ليعمسا نب ركب ىبا نم هعم عمسو دباع نب هللا دبع ىبا عم قرشملا

 رشب ىبا فينصت ةبعُس دنسمب اعم انمدق الو دباع نبا لاق ةريغو

 000 || نإ هذخإ ليععتا نيا نم رصمي ةانعيس ىنلا ىبالوكلا

 ناكو اذه عبصا نب ده هيلع هارقف ةدنس ولع ردق مظعو هب رغتسأف

 «:«دتركذ. اس ىلع اهنم تفقوو* هللا. ةمحر .ىلهصالا هنم هعمسو ةذيملت

3 39 
 لقا 00 للا لمجال :ليباه ني .ىاع ىب لإ دبع :نب دعم

 ركب ىباو مزح نب ديعس نب ديحا نم عمس هللا دبع ابا ىنكي ةبطرق
 لحرو ناطعلا ىبا نباو ميهاربا ىباو فرطس نب دمحاو ىروفيدلا
 مهقحل :رباكحا .نع تردبحلا شليعحت اجمد ميس وغلا كك

 لقا || لئبال نابقف رابخال طفصلا ريثك اثدجب اهيقن ناكو

 دهت وباو قومس نب رمع وباو ىسان نب ده وباو هيلع ىنثاو ىنالوخلا



 عموم 3

 ةالص دعب سبرلا ةربقمب نفدو ىفوت ناهح نبا لاق مهرهغو مزح نبا 1

 (عإ٠ ةنس لوالا عجدر ريش نسم نولخ عجسل ءاعبر ال مي ير رصعلا ١

 ةدلزمو نيِنأمتلا ىلع فين دق ناظحو ىضاقلا رشي نبا انلظا ل1
 يف "8 ةئسا

 الع ل

 ىنكي ةبطرق نكس نايج لها نم يمص نب ىفاعُ نب ده
 ىلاخ ىلع ارقو "88 ةئنس ةبطرق مدق ىرفملا ورمع وبا.لاق هللا دبع ابا

 نب بيطلا ابا ىقلو ١ ةنس قرشملا ل لحر مث فسوي نب ده
 ىلع ارقف بيطلا وبا ىفوتو عفان نع ىنولاق ةارقب هيلع ارقو نوبلغ

 ىف سانلا ارقاو ٠١ ةنس ف ىفرصناو جحو رهاط نسحلا ىبا ةنبا
 ةلظيلط لزنف رغثلا ىلا ةنتفلا ىف يرخ نا 2 نايبصلا ملعو هدلب

 نأ كل اهب ارقاو ةطسفرس-لل_:انهنع لقتنا مش ع.[ ةنس ى. اهب ارقاو

 + 121١ ةلسا ىفوت
 | الش

 نب باوص نب هبر دبع نب لوفغ نب زوفم نب هللا دبع نب دمحم
 نم سلدنالاب لخادلا وه رفعجو ىرفاعللا رفعج نب مالس نب كرد

 همزالو اريثك ةرسم نب بهو نم عمس هللا دبع ابا ىنكي ةبطرق لها

 برعلا ىبا نب سابعلا ىبا نم ةيقيرفاب عيسو معز ةنس جو اليوط
 ربلا دبع نب رمع وبا ةركذ ادهاز اهيقف ناكو ع٠ ةنس دعب ىفوت

 نب هللا دبع وباو ىضرفلا نب ديلولا وبا رابكلا .نم اضيا هدءاثدحو

 ظ « امهريغو ظفاحلا ليللا وشب



 د ا تسع

 أأ دبع ابا ىنكي ةيليبشأ لها نم ىاشوللا ىبلغتلا هللا دبع نب ده
 | 01018 ؟اايعازيعم اذ اذا نب ردع ىباو ىجابلا ده ىبأ لع ىور ذللا "6+

5 
 ا نإ توعد لاقف توعد مب هل كتلقف تبيجاف ةوعدد أم دحأو 0 أعد

 | اال

 ىببا نب سيلس نب كلملا دبع ىلوم نسعسس نب باتع نب دهم

 كبغ ابا ىنحب اهب نيتفملا ريبكو ةبطرق لها نم ئماذجلا بانتع

 أ
3 

0# 

 53 جرا

 ' مساقلا ىباو ىبيجنلا يلا نب نمحرلا دبع ركحب ىبا 0 ىور هللإ

 "١ سنوي ىضاقلاو يعزانقلا فرطلا ىباو ثيغ نب  ىبعي نس فلخ

 ش تابن نب هللا دبع ىباو ةملس نب ديعس نمثع ىبأو هللا دبع نبا

 ىباو ىضاقلا نورمع نب (بويا) ىباو شونب نب ده ىبا ىشاقلاو
  الاع ايلاع اهيقف ناكو معرف قرفعجلا ديعس ىباو قيشر نب نمثع

 اهيناعل اققدم اهللعو قئاثولاب املاعو. هقرطو ثيدحلاب اريصب القاع اعرو

 ناكو ادَحأو دحا س اهيلع ذخاي ملف هتايح ةدس اهبتك اهيف ىراجي ال

 اننفيم افلومس نيعبرا نسم ديزا ابهيف ارق ىتح اهبتكي مل هنا ىكح

 ارهثك راعشالاب لثمتي راعشالو لاثمالو رابخالل ظفاح ملعلا نونف ىف

 هلهأ نم اظفعتم هناسزل ازيمس هل اديوم قحلا ىف ابيلص مالك

 0( زارخلا نب 1) 1ةقءاعدلسق 0ةمعوصت !مازورضتس ذص ؟تلنعع 063غ.
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 عما 1
 كاوحا عيمج ىف عوهشلا نئس ىلع ايراج هبابساو ناطلسلا نع اضيقتم
 هتاذد اهالوتي و ةهسفنب هجياوح ىف لقفرصتب ةسيلم ىر ادصقس اعضاوتس /

 دتثو ىف ىوتفلا دادم ناك هيلعو هنامز ى يروشلا لها عيش ناك
 ىعد دق ناكو عسسماو كلذ نسم ىباف ارارس ةبطرق ءاضف 2 يف

 وبا ىضاقلا همدقو امهافعتساف ةيرملاو ةلطيلط ءاضق كل ككلذ لبق

 وهو ع[ ةنس كلذو نورفاوتم سانلاو ىروشلا لبا وشم نب .نرملا

 ىف اهتيقاع ىقاحدو ىوففلا باهي ناكو ةنس نيثلثو ىدحا نبا

 اهناوث ىر بعغر اذاو ايتفم هللا هلعج ايف ىدسعحي س لوقيو ىرخالا

 ىل الو ىلع ال افافك اهنم وجمنا ىنا تددو .لوقي اهيلع رجالاب تنيغو

 رعاشلا لوقب لثمتيو

 ايل الو ىلع آل افافك توجسذ ىنتيلو ليزجلا رجالا ىننوتام

 ةصاخ ى اهب ذخاي ءاملعلا ليواقا نس تارايعجا هبل .ترداكحي

 بابحلا ةعتافب ارقي ناك هنا اهنس ةريغ لل اهب اودعب ال هسفن

 تنياثلا ثيدحلال اعابتا ىلوال ةربكملا رثا ريانجلا ىلء ةالصلا ىف

 ئايلعلا نس تكلذم لاق مو ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا نع بتكلذ يا

 ماسالا ةارق عمسب مل اذا ةعيجلا ةالض ىن اهب ارقب ناكو هللا مهمحر

 مامالا نع هدعبل نيديعلاو ةعمجلا ىف ةبطخلا عمس مل اذا ناكو

 ريبكدلاب ادبي ناكو ةارقلاو رافغتسالو ءاعدلاو ركذلا ىلع لبقا

 ناكو ةالصلا ءاضقناو مامالا جورخ ل١ امهتليل ءهاسم نم نيديعلا قا

 نلذ لل ةرورضلا هعدت ملو كلذ هدكما ام نّيقخلا ىلع يسسملا ىقتب

 ن نا م د ادعيلي : دل سما دق راك رع كالا ادع سلا :ينيغا كلف: لرش

 سيل انني تاريخلا نسم هلعفي اميف هيوبا تكرشب نا اميدق دقتعا
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 " (ناكو) اوس اهبفيبو هيب كلذ باوث نوكي ىناو هب مايقلا ضرفي
 كلذ نم ىبسفنب * عقو هنا مث ةدس ةينلا هذه ىلع تيضم ىنا لوقي

 نكا ملو هيلا قبسا مل ارمأ تثدحا نوكا نا ثيشخ ذا ءىش

 لل ككلذ نم هتيون ام عطقا مل ىنا الل ىلبق ىريغل كلذ تيار

 ةربصق تددزاو ىسفن تباطف كلذ لثم نيسدقتمللا ضعبل ىب رم نا
 عسف نيميهلاب ءاضقلا نس اندنع كرت اهيف لوقي ناكو ىلعف ( ف )

 ا مظعم تلقث هب ةثيتفال قكلذي  ىضقي نم تدجو ول ىنا دهاشلا

 ىلع وبا ةركذو مساقلا ىَبا هنيا طخ عملا اذه بقانم نم مدقت

 املع هطيد ليك هنقتاف ةديقو ةرهد ثيدحلا عامسو هقفلاب قلع

 ماكحالاب ةقرعملا ىف. مدقتثو دييقتلا ديج طخلا نسح ناكر اريثك

 لضفلا لها ننس ىلع ناكو هنارقا تكلذ ىف ذب ابللعو طورشلا دقعو

 نسم نيقب رشعل ءاثالثلا ةليل يفوتو مدر“ ةنس ةجسحلا ىذ نس نيقب

 هنبا هيلع ىلصو ةبطرق ىلبق صبرلا ةربقمب نفدو |[ ةنس نم رفص

  ىتسو دابع نب ده هللا ىلع ديتعملا هتزانج دبشو ده نب نمحرلا دبع

 + هيمدق ىلع الجار اهيف
00 

 ريغلا نب دهم نب هللا ديبع نسب روهج نب دهم نب روُهُج نب ده
 ابا ىنكي ةبطرق سيئر ةدبع ىبا نب رفاغلا دبع نب ىبحي نبا
 سنويو شونب نب ده ىباو ىعزانقلا فرطملا ىبا نع ىور ديلولا



 ناو ضرر اد ا م ا د وحاب
 4 هولا( اك ,؟

 ش 0 00
 ىناع هدوجو نازقلا ارقو يسلك ىباو يف نها ١

 عوهذلا َّس ملعلا عامسب انو ناكو هل ةوالتلا ريثك هفوزحل, ادوجنم ٠

 او ةأورو أ ريضم ًانلااطوجل ون سس ١

 ثيارف مهم ةعمس ام ةيمسن ةيفو ةدد طب اذ» لبق نيروحنملا ظ

 م : ةوثو هب ماهتهالكو اعلا ةراخعلا ولع لدن ةريثك انصح (اهيف) :

 31 دابع نت ده *هللإ ىلع دمتعملا» 1 نم (اهي) القتعم شيطاشب هللا

 ا ةدعقلا ىذ ىف ةدلومو 201 ةنس لاو ربا فصتتم

3 ٠ 

 بأ نع ىو ذللا دبع ابا “نكي اهنن ىراكتنمحلا نفوي نلت
 ىف امدقم ناكحو امهزيغو نملشال لبيع نررلا كشنات

 نب رفظملا 5 ةيذاتساو ر ا رابخال  بسسككو ةغللاو وعتلاب ةفرعملا

 ك1 وأ نيتدتا 1 5 ولو سو ياطيب نكسو هةدفلاو 1 سطظف الا

 * ةيامعب راو نوتشو

00 

 ! نب هللا بع ند روظخم 5 2 نب ىسيع نب 3 نس ديدعتم

 هيقفلا نع كدلبد ىور ركب أيا نكد ةيليبتكا لها نم « ىسيقلا روظنم

 دبع نب ديم رجب ىباو 00 روفغصع نب مساقلا 0 دهازلا

 ةبطرقب (دابع نب دهت) هللا ىلع دمتعملا ةاضقتساو امهريغو داوعلا نمحرلا
 ءاضقلا ىلوتي و مدلو ماكل 8 الدع هثتاضو ف ةريسلا نسخ ناتكو 0

 م) هيداتسأو ظ ش
 00 ١

  مهظعلا ناءرقلل اظفاحن ناكو ىرقملا بلاط ايا نب طم هال 1



 24 ول 00 ا 0 2

 0 1 الرمال 20 0 نا كك 2 مث 11

 '؛ 9 ان ب ل مخلل 7” ١ شاملا ذيل قلطر ولج انآ ةربقتت نقدر ةتايطراز“

 امى

 0 ةلطيلط لها نسم ىسيقلا دوعسم نب مساق نب دج
 لآ 0|! (ىراشقلا نبا راختفلا ني هللا دبع يبا نع ىرر هللا
 ةلطيلطب ةاضقلل بتكو ماكحالا ىن ارواشم .اتفلاو هقفلاو ملعلاب ةيانعلا

 ع رداطم نبا ةركذ م51 ةخس نضمر ربش ىف ىفوتو

 اى ظ
 اي ارا نباب الرعب :ىرقملا ىرفاغملا ,ديعس نب دمحا نب دج

 نب ىكم دهن ىبا نع تاءارقلا ذخا هللا دبع ابا ىنبكي ىنايج لها
 لح ا[ المان ناكو دنع ليجلاب سانلا ارقار ىرقملا بلاط

 طب ناقك فارق عاوز ةنس ةجحمن قفوتو نقرشملا لل ةريع رخا ىف

| 

 روظنم نب هللا دبع نب روظنم نب دهم نب .ىسيع نب دمحا نب دي
 نب ده ئبا طخ تارق هللا دبع ابا ينكي ةيليبشا لها نم ىسيقلا

 كلت ةيليبتلا نس جرخ هنا روظنم تب نب هللا دبعوبا ىنربخا جررخ

 هذأو أمإ ةاسو |. ةكس نيتفقو فقو هاو ع8 ةئنس نبعش ّى قر يلا

 ند به“ ىضاقلا طخد ةثافو تارق *« عرناعا ننس افرصخم ةوللتخا لخد

 سانلا لضافا نم ناك ىلءوبا لاق * هنع ذخا نيم ناكو بيبخ

 لكل # ارابح سفنلا ميرك ثيدحلل دييقتلا ديج ظبصلا نمسح
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 بيجتلا ابا ايا ىقلو ىش اس رهثو ىراخبلل ييحتصلا عساجلا
 مهريغؤأ ةطضبب (هيقل) يسقافسلا ورمع اباو ةيوتكم ىبا نياو.ىومرال '

 انربخا لاق هظفل نم اعامس ىتفملا دهم نب سنوي نسحلا وبا انربخا '

 زاب كلب اتيبينإو ةرايرلا لا انرسساسلا لاق ررطلا 0 3
 دشناو هتلحار نع لجر لزن ربقلا ىلا ىضفي ىثذلا بابلا وهو ةبشخلا ا

 ابكر هب مل وا هنع ناب نمل ةمارك ىشمن ناوكالل نع انلزن

 ىياءاغل لاق ه نبقلا كل اويسإ مهلحاور نسع اولزن سانلا هعمس املف

 بيطلا ىجبأ ب 7 نسحاأ تيبلا أدب لجرلا اذه لاقمَتو نسحعلا 1

 رطاخلا ىكذ ناك /سبا) انل لاقو هيف هلاقو هب دم نم ىبنعملا
 طخ تارق هللا همحر لضفو ركذ (ملع) ثيب :نس ةسلاجملا نسح

 ليذ ل ةهدذ ليك 0 الاقتم رشع دحأ مجري علبو ماوعالا ضعب ٍ

 لثعتي ملو مايالل ضعب ى كلذب (امتهم) ابلها ضعب ىفرصناف طسقلا
 ايش رحسلا ىف هثنب تارف كلذب مهمل لجرلا كلذ راد ىنادحا
 لالا كلت هيلا كش اهناكف ىهندلا لها لجر هبشي ال ةليبلا نسح

 ةحرابلا روظنم نب هللا دبع ىبا ةوعدب متيقس دق رفسلا طحيس اهل لاقف
 نا اح ؟ يدلل تانس امهنيب ناكو (رخا) اموي اهمإ هيلا تضهنف

 ربخلا ام اهل ٌلاقو ىحتساف ةجاح ةحرابلا كبر تلاس له.هتلاس

 ددع 2( دمحأ
 نب

 : نا ا



 5 - ا للام #7 0 هلا

| 

 | هلل بالا ولا نئتروف .نب | نسحرلا دبع نب قست نب دمحم
 2* نع ىور 00 - 5 ق1 هيعاايا ىنحب

 نا ذخا املاع 3 الكاف نك 37 ير مهرمغو 0

 (ىرقملا مساقلا وبا ةربخ 1 ع4. خس * ئفوتو 9+ .ةئس دلو هنع

1 

 ىور هللا دبع ابا ىنكي ةيليبشا لها نسم ىدهلا ناقّررم نب ده)
 مساقلا وبا دنع ثدح ريغ ىزاريشلا ميهاربا نب ىلع نسحلا ىبا نع

 ظ # (ةرجغو فزوملا رع نس نسحلا

00 

 نب ىقب نب دمحا نب نمخرلا دبع نب دلخم نب ع
 نع ىور هللا دبع ابا ىنكي اهيضاقو ةبطرف :لها نم ديري نب دلخم
 ةبطرقي ءاضقلا ىلوتو نمحرلا دبع نسعلا ىبا 8 ريو دمحا هيدا

 ىبحي نوماملا) ميدقنب ةيناثلاو روهج نب دمحتم ميدقتب ىلوالل نيترم
 نم ناكو مكح ى اشترا الو روج ةيضق هل ظفحمت  ملو نونلا ىذ (نبا

 را هللا نا ىتح راهنلا يضقنا ايف ىلعت هلل اهتيطعا امنا هل لاقف
 نم تلخ ةليل : لمع عبرال اعيرالا موب ةيليبشأب ىفوتو ىلءوبا لاق

 | ارسم واو مدعي 000 ةومححهض 0000



 - ةربغو ىناسغلا كغ وبا ةهنادع 000 دقو ةلالجب رن 0 0

 ءاضقلا نع فرصو ةاور امب مساقلا وباو نيبحلا وبا هاني ,ةنع ا

 داعب ةيليبشا ةنيدمب ىثونو اهب هللا هعفذ ةميظع ةنححم هببسب نوتماو

 ممأا/ ةئس ” رقص ىف * ةداومو عا ةنس رفص ىف هلاققع سم ةقالطفا

 « مساقلا وبا انخدش دغبا كلذب ىربخا
 | 1ا/

 3 أ زيمك د تيبحت نب 5-2 نع ىور هللا دبع ابا ىنحي ش

 شابقن الو ةساب رلا 00 عرولا هيلع بلغالا ناكو رهز نب ركب 1

 0 جو رخل ليلق َناكو اهلها نعف أاهنع ءاوونالكو اهب 5517 2 دلأ 0

 ايراه ناكو مدكلا 5 دكا 6 طيسبنب الو هيف هل لد د ال 1 هحجد

 رهف ياك ةحرضق. نمل .يقللا نخل كال لا ا ردا نجح هشففبا

 رغص قر قونو ىور ام ايش نم 00 نأ 0 5 ع ةتدآور 2

 # رهاطم نسا ةركذ عال ةخس

04 

 لها نم ةعامس نباب فرعي ىردبعلا ديعس نب ىبعي نب دمحتم

 ىكتملطلا رمع ىبا نع ثدح هللا دبع ابا نكي اهييطخو ةظسقرس

 ماعلا ج الصلاب روهثس وه لاقو ةركس نب ىلء وبا هنع ثدخ ةريغو

 ىضاقلا نب نيسحعلا وباو وه نفدو (عا0 ةئس ق ىفوت لاقو هل زاجاو

 * دحأو عضومو دحاو كفو ىف اههيبلع ا ىجابلا دهلولا ىبا

 ٠ مق

 تناك هللا دبع ابا ينكب ةناجب لها نم ىركبلا رمع نب دهت)

3 

 كك 3

1 2 



 |خي# ” ةحاه
 كو 7

2 

2 

200 1 : 1 5 

 1 21 5 37 يسر
 3 7 تك 00 57 6

 1 ا ريا 601 منغ 1,
 ان 00 0 22 4

5-5 , 21 

 0 0 رو ذل يسمو مطلب ةياس هن
 ها 1 3 ف .متزانج دهس اك ا قربا هركد ةئانبااب

 / ن0 دل
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( ٠ 1 ٠ 

 نب سيالاوب قوكال قو ساق ا 000 21
 نو هللا دبع ابا ىب :كي ةلطيلط 1 0 ١

 95 000 دا 0 عال[

 6 م41

 | ابا ىنك يسرد ىوحنلا هوُهَْس نب دمحا نب ثراح نب ده
 ٍ 3 * ةفرعملاو ظفحلا لها نمو بدال لها ةلج نم ناثك هللا دبع 1

 1 نم اريك :رجابلا مراص نب دمحا رند ىبا نع ىور ثكلذ ىف

 ْ 3 عرعلا دمحا نب ىلع نسحلا وبا هدشلع كتتح براذالا بسك

 ب عال“ ةنس ابي هنع ذخاو 1 ْ

 ا 1

 7 ن: 0 مسناقلا 00 شتروث 0 ا ا( د خيم هللا دبع

 ْ ىردوجلا دنسم سيفن نب سابعلا ىبأ نم رصمب .عمسو 1 دهغ

 اني اج ىلاص لجر لاقف هنع ةركس نب ىلءوبا ليسو هنع

 ىراجبلا باتك هظفح نم ىرقي هتيارو ىش ريغو ىراخبلاو اطوملا

 هب ىكلذ



 9 الي : «وذط 4 ٠ 8 4-5 ” و و 0 لاو ا نامل دود هيت اا ا اك ذولا ا اج ا

 : 0 217 2210 7 ١

 ذر

 نم ئسيفلا رامكس نب دمع نب بللاطا انا نب "نكتب نس ديك ل
 عمسو ةدنع ام رثكا هيدا نسع ىور بلاط ابا ينكي ةبطرق لها . ظ

 امهل زاجاو ةأور ام ايهل زاجاو هللا دبع نب سنوي ىضافلا ىلع هعس ظ

 ىليلفالا نب مساقلا ىسبا نع اضرا ذخاو هيقفلا دادجلا كعزياءاتهنا

 سابحالا عم ةبطرقب قوسلاو ةطرشلا ماكحا ىلوو دديت ني ”ىانخلا نو

 ظح دل ناكو باكحا نس هالوت اميف ادوجت ناكو عماجملا ةناماو

 سيخ ءاثالثلا موب ىفوتو دهيقتلا ديج طنا نسح ناكو بدالك نم رفاو

 ةدعقلا ىذ سس موب لوا 2[ ةغس ةدلومو (عالاع ةنس مرحملا نو

 + انخيش ىكم نب ده نب رفعج هللا دبع وبا ريزولا هنبا كلذ لب لاف
: 000 

 2 متاح ابا ىنكي ةنوذش نم ىموزخمملا ىشرقفلا ريثك نب دهن

 هنعا ساثلا ذخا“اليلج ابيبنا ناكحو هربغو ربلا نع لا د ا

 * ريدم نبا ةركذ اماع نيعبسلا قناخ دقو اعله ةنس ىقوتو بادالا

 ١ ظ 1
 لها نم ىنيعرلا 7 رش نب دمحس نب دمحأ نب 0 رش نكاد

 نم عمسو عابس ةننم :قرشلا ل١ خر: هللا *دبك انآ ىنكي ةيليبشا

 5 0 ىبأ نم عمسو هل زاخو ىاخبلا 0 ئورملا 2

 مهردغو ىرطنقلا . نسحعلا ىباو لاحت ىلا مساقلا ى بأ نمو رصمبد سيفن

 وبا هل زاجاو ىلايطشيقلا دمحا نب نيثع ورمع ىبا نع ةيليبشأب ىورو

 قفاكلا بانك اذه هللا دبع ىبالو ىرقملا بلاط ىبا نب. ىكم ده

 ىال ةجدعلا راضخاو ةركذتلا باتكو هفيلات نم تاارقلا ىف



 : ا

 1 : | مل 2 10 ١ 4 0 0 0 5 , 50 وا ا 1 1
 , ا 1 0 و. 0 0

 ترقق 0 ١ رمزا
 ُ مر 0

 0 ل ضراب خو ا رقل ا هل 0 ريغو 0 0

 0 3 ما عبارلا مويا نصعلا ”ةالص اقنع ةلطجلا: موي ىفوت :ياوز
 . اماعا نونامثو ةعبرا ريعلا نم هل لمكو ةثامعبراو نيعبسو (ثس) ةنس
 | هييطعلا هنأ 1 قربخا موإ ةنلمس ىححضالا موب ةدلوسو اموي ه0 الك

 ربل ب
0 1 

 - 1 ا 1 0 1

 يبول 9 . ه1 اللا هع و دع

 ريس لا 572 هلا 5" 0 - 4 ذلك 31 8

 00 0 1111 هللا طعما لبإ يرش نسكلا/وبا
 5 ظ ظ 0

 ا 1 لها نم عياصلا نب .زرغب ا د

 1 دَحأ دقو ةريغو ىرقملا ورمع ىلا ل اظفاح أ. يقف ناك هللا دبع 2

: | 1 
 00١ م تالإ ةنس ىفوتو انخيش رفعج ىبا نب ده وباو رهاطم نبا هنع ١

 1 00 5١1

 1 ةالصلا 0 ا 0 لها نس 3 ىدزالا خبصأ نب دج نب دج

 ١ ىكم دهم ىبا نع ىور هللا دبع ابا ىنكي اهب عماجلا دجتسلاب
 نب دمحتم هللا دبع 3 نعو ةدوجو رارقلا هيلع ارق بلاط ىبا نبا

 ناورما ناو اذكلا سب رمع ىباو ده نب 3 0 تاو باتف

 ْ ريثك نارقلل ادوجسم اعضاوتم انيد الضاف الجر ناكو مهريغو جارس نبا
 البقم مهيلع ةارقلاو مهيلا ننالتخالو موهشلا نم َّ عامسب ةيانغلا 1

 نيعبسو (عبس) ةئس هللا هيحر ىفوتو ثدح هيلعا الو ةينعي ام ىلع ظ
 عبصا نب دمتم هللا دبع وبا ىضاقلا ةديفح هتافوب ىنربخا ةثامعبراو

 # دمحم نبأ

0 
 ابا انكي ةلطيلط 5 نسم * ىرابضنالا دن طايع نب دج

 رشا ةلحر هلو ةريغو ردب» نب دمحا نب ده نم عمس هللا دبع

 + ط هركذ ال6 ةنس ىفوتو ةريبلط اضق ىلوو
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 ةيرملا لها نس ةيقاعلا ىبا نباب فرعي ىوسالا ةريخ نب ديعحس

 م رانيد نب مساقلا ىبا نع ىور هللا دبع ابا ىنكي ةبطرق نكس

 رابكو ءاملعلا ةلج نس ناكو امهريغو دهن نب متاح مساقلا ىبا نو

 ةبطرقب ماكحالا ىف رووشو مسهفلاو ءاحنلاو ملعلاو ظفحلاب رهش اهقفلا

 ماش ديلولا وباو دشر نب دمحا نب ده ديلولا وبا ىضاقلا هنع ىور

 « عال ةنس ىفوت لاقو هيقفلا دمحا نبا

 7 ْه
 لها نم لايذرق نباب فرعي ىوسالا ميهاربا نب ىلع نب دمتم

 ناكو هدلب لاجر نم ةءامج نم عمس هللا دبع ابا ىنكي ةلطيلط'
 ةدس ىقوتو ىرامخبلا باتك رش ى فيلات هلو هقفلا ىف ههلع راني
 « 286٠١ ةنس ىفوت رهاطم نبا لاقو ليعايسا نبا. طخ كلذ تارق عال

1" 
 ناكيدللا:دبغ ابا .يكحي ةيريلا :كما(ىس بجللا للي د

 ناكو اريثك عومشلا لا ١ فلتخا رثالا ملع ىلع افقاو ربخلاب املاع اهيقف

 فكرت اي“ قاقو اعمل ةنس و لاو يدع نب مساقلا ىبال ادحاشا

 « هقوف ادحا ةيرماب

: 1 
 ىنكي ةبطرق لها نس ئيفريصلا ىرفاعملا ريشب نب ده نب دج

 بلط احلاص الجر ناك لاقو ىناسغلا ىلع وبا هنع ىور هللا دبع.ابا

 . >) لايند
63 



 1 ظ : 24

 00 ا ىلء نارقلا كو تيدا دهحلا نب ل زاك ىبا دنع بدال

 نمحرلا دبع نب ماشه ديلولا وبا ةانّيتو بلاط ىبا نب ىكحم ده

 خوهش نع ثيدحلا بتكو هبردو هيلع ارقو ىنوباصلا نباب فورعملا
 ظ نب ملسمل يبحصلا هديب بتكو مارجلا هللا تيب جو هتقو ىإ رصم

 البقم اضبقنم الجر , ناكو ديلولا نب ديعتم وبا نع رصيب جاجمعلا

 مظعملا ناضسر رهش نم عساملا موهلا ىف هللا همحر ىفوتو 5 اغ ىلع

 ىف فكلذ دعب اهنتدجو مث هتيب لها نع ةافولا هذه تديق ع4[ ماع

 « رهشلا ركذي ملو ريدم نبا باتك

 ا

 ةسايب ' ىضاق ىسايبلا .ىلاوُدرلا نب ناسح نب دمحا نب ديم

 نب دهن ركب ىبا نع ذخاو قرشلا لل. لحر رجب ابا ىنكي

 ذخاو 27 ةئس ناوريقلاب ةراد ىف هيلع اهعمس ةنودملا روطانلا نب ده

 ةبطرقب عمسو ديز ىببا نب هللا دبع نب دمحا ركب ىبا نع اضيا

 انربخا ةرفص ىبا نب بلهما نس ةيرملابو دباع نب هللا دبع ىبا نس

 ةياس عدراو نهنامثلا رشع ىف ىفوتو ةاور ام عيمجب انخويش ضعب هنع
 ظ |. '

 نيا هيلو 0 الا رادبع نب صن نيب ندع نب دج نبا مابه .نب دم
 ىنكي ةبطرق لها نم ىفحهصملا نبأاب فرعي ىسيقلا سنوي نب دابع
 ىناجرجلا دهم نب تباث حوتعفلا ىبأ نعو هيدا نع. ىور ركب 0

 نسا نسب دعاصو نوعتف نب هللا دبع ىو ىريربتلا نسحلا ىبدأ

 هنع ىور مهرهغو فيهفع نب رمع ىبأو ىرفعجلا ديعس ىبدا نعو ىوغللا

 ىلع نيبثادلا بدالاب نيققعتملا نس ناكك لاقو ىناسغلا ىلع وبا



 له

 نم اريثك هنع سانلا ىور ةلالجو ةنايص اذ ناكو هريع ةدم هبلط ٠

 نسسحلا.و نأ انحش :ةركذو انخويش نس دحاو رهغ هلع انربخاو هتباور |

 ةهابن تيب نس ةفرعملا عسنم بدال« لفاخ ناك لاقف ثيغم نبا

 ةعلاطملا ىلع ارباثثم ناكو 0 لنعر ىوالخالل كبد« ناك هلاخلب
 وبا لاق دييقتلاو ناقتالا ةياغ ىف. .تناكف.هنس ولع ىلع هبتك ريرطتو

 اعبرالا موي ةحيبص هللا همحر ركب وبا ريزولا  ىفوت ىنانكلا سابعلا

 موي ةححوبض نفدو عم[. ةنس لوالل ' ىدمج ا نس نولخ ثالثل

 نب دمحم نب بلا نوماملا هتزانج رضدو ة ةملس ما ةربقمب سييغلا|

 دلو هتاوم دعب 00 دجوو مهدأ نب هللا * ديبع ىضاقلا ديلع :نليطو دان

 « "رج ةنس.ةرخآلا ىدمج نس نولخ عبرال ةعيللل مود نماشه نب دج

 ظ |. ظ
 ىبا نع ذخا هللا دبع ابا ىنكي ىتفملا شب هدب نب هللا دبع” نب اني

 ةيسرمب ىفوتو امهريغو ةملس نب 90 :طلز ثُثيغم نب رفعج

 ب 1282 ةئاس

5 
 ىنكي ةيليبشا لها نم ىريم<ا رساع نب دمحا نب دهف نب دهن

 هللا دبع نسب دمحا نب دمحتم هللا دبع ىبا نيم ةدلبب عمس ديز ابا

 هنع ثدح هتياور ىن اهلاع هترضعب اروايثس اهيقف ناكو ةريغو ىجابلا

 « عدم ةنس هنع تذخا لاقو ىبرعلا نب ركب وبا مامالا ىضافقلا

1 

 لها نس.طبارملا نبا  لقرعي بهو نب ديعس نب فئلخ نب ده

 ىكقفلطلا ادهم نب :دمحا »روع سا ملط فرار هللا: طي حا |

 1.119 ا.
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 || «"قلخو ئرقلا ودع ىباو لقيم نب ديلولا ىباو ةرفص ىبا نب بلهملاو
 ١ ىراخبلا حرش ىف ىيلات هلو ىناوريقلا سابع نب دهبو ىرفعجلا

 انربخا مولعلا ى. نففتلاو مهغلاو ةداورلاو ملعلا لها نم ناكو هنم عمس

 دبع نب نميلس ديلولا ىبا ط+د تارقو انخويش .نم دحاو ريغ هنع

 طبارملا نب ةديلولا .ىبا ىضاقلا ربق ىلع تارق لاق انبحاص كلملا
 اذه ةناجب باب دنع قيرطلا ةءراق ىلع هسار دنع ةماخر ىف ابوتكم

 مود هنهجو رضنو هللا همحر ىفوت طبأرملا نب هللا دبع ىبا ىضاقلا ربق

 « ع5 ةنس لاوش نم نولخ عبرال دنحالا

 كال |

 يللا قاتلا نسب :سابعلاىتا نسب جرف: نب. ىسيع نب ده
 ىرقملا ورمع ابا ىفل هللا دبع ابا ىنكي ةلظيلط لدا نم ىرقملا ىماغملا

 ىكم ده ىباو ميهاربا ني نميلس .عهبرلا ىبا نع ىور دمتعا هيلعو
 اطباض اههوجوو تاأرقلاب املاع ناكو مهريغو ىرقملا بلاط ىبا نبا

 انكويش نس دحاو ريغ هنع انربخا لضفو نيد اذ اماسا ابيناعمل افقثم اهل

 نينالصلا نيب ةعمجلا عرب ةدلوم ناكو ةفرعملاو ديوجتلاب ةوفصوو

 ةخيدمب ىقوتو 1 ةئس نست لوالل عيبر نم تلخ ةليل ةرشع عبسل
 ىلع هبتك سبحو 80 ةنس نس ةدعقلا ىذ قىصتنم ىف ةيليبشا

 + رداطم نبا هضعب ركذ ةودعلاب نيذلا ملعلا ةبلط

5 
 ىنكي نايج لها نسم ىنابعشلا ذاعم نب ديت نب ميهاربا' نب ده

 04) هللا دبع



 ظ 0 ١
: 

 امهريغو ىالدلاو سابحالا بحاص نب ركب ىبا نع ىور هللا دبع ابا
 ىضقتساو ردقلا عمفر نهذلا بقاث ءاكذلاو ةفرعملا لها نم ناكو

 ن ءاضقلا نع افورضم دل ةينس بشع ىثوتو ن يجحلإ

 أ[

 اظفاح اقذاح اهيقف ناك ىلعالاب ىفرعي ما 6

 رظونو (هب) ققحتو ناطقلا نب رمع ابا و لزاونلاو لياسيلل

 « عام .ةخس ىفوتو هيلا قلحمتو ههلع

 ااا ظ
 نم طاقسلا نبأب فرعي بيعش نب دوعسم نب فلخ نب دمحم

 عمسو جو قرشملا ب لدحر هللا دبع ابا ىنكي اهيضاقو ةكنؤق لها
 ذخاو لاقع نب ركب ابا ىقلو هل زاجاو [15 ةنس ط ىورهلا رذ ىبا نم

 سيفخ نب دهتو ىغوطملا ركب اباو هفلوم نع ىقزوجنا باتك دنع

 ةريغو ىراخبلا ريحتص كانه بنتكو مهريغو ىسلدنالا رواجمملا

 ةقث بنكلا عيرس طخلا نسح ناكحو مزمز ءام نم ربحلا عنصو

 ىبا نب ىلخ مساقلا ىبا نع سلدن الاب ىورو هب ىنعو ةاور اميف
 'زيع ثار يكنيلطلاريش ناو ارذبملا نسا زذتعلاو توشلا رورش
 ىراختلا مرش ى هباتك لاطب نب 'نسحلا ىبا نع ذخاو وتدل
 ةرمع رخآ ىف نعكماو ةدلب لها لل اببحتم ناكو ةكنوقب ىضقتساو

 7.1197. |9860 ةكسس ةدل هو * ةينادب أهون وأ 686 ةداس ىتوتو هلا ةيتك 22



 كلا

 ش ل

 || ىنكي ةبطرق لها نم ىنُيجلا لهس نب ىسوم ىنب هللا دبع نب ده
 1 ىباو دياع نب هللا دبع نب ع كور ىسايبلاب ىرعيو هللا دبع ابا

 نب هللا دبع ىنبا صو ةراج ناكو مذع رثكماَو دعا رب متاح مساقلا

 هعاتتسو ملعلا بلط ىف ادهتجتم ناكحو هاذا ني زثغ ؛ باو باع

 عما ةنس ىفوتو مهبححصو مهبلع ارقو اريثك مهنم عمس حوهشلا نم

 0 « مساقلا وبا مكاحلا هنبا هتافرب ىنربخا

 اا[

 وهو ةيسنلب ىنكاس نم ناك هللا دبع ابا ىنكب ةعينر نب ده

 ةناسز ىبق ةيسنلب 00

 نم نقب شيخ .تبسلا موي ىفوتو هقفلل "اظفاح ىروشلا ى امدقم

 ليلجلا دبع نسحلا وبأ انعكيش هتافو ىل ب يرمك 61ه 0

 +« هط*» ىرقملا

 أ[!

 لها نم ىديمجلا ىدزال هللا دبع نب حونف رصن ىبا نب .دمحتم

 دبع ابا ىنكي اهنم ةفاصرلا ضبر نم ةبطرق نم هلصاو ةقرويس ةريزج

 هب صتخاو ىرهاظلا مرج ٠ نب دمحأ نب ىلع ديحتم ىبا نع ىور هللا

 نيب رمع ىباو ىرذعلا -سابعلا ىبا .نو هتبحدصب رهشو هنع رثكاو

 ةيبرك ةكمب ىقلو حف ععم ةنس قرشملا كل لحرو مهريغو ربلا دبع
 قارعلاو ماشلاب عمسو اريثك رصمو ةيقيرفاب عمسو اهريغو ةيزورملا

 الوكاي نب رصن وباو بيطخغلا ركب وبا هخوهش نمو دادغب نطوتساو
 قاجسإ وباو ىءاسقلا هللا دبغ وباو قاخسا نب ركب وبا: ئضاقلاو

2 



 عع
 انخريش نم هنع انربخا 6 مهددع رثكي ةعامجو قارؤلا اقب نيناو لابحتا ١
 ةهابنلاب ىلع وبا هفصوو ناحرس نسب نسعلا وباو ىفقدصلا ىلع وبا '

 نب ركب ابا تعمسو ىلءوبا لاق عرولاو نيدلاو ناقتالو ةفرعملاو

 ريمالا ةركذو طق ايندلا ركذ ىديمحعلا تعيس ام لوقي ةبضاخلا

 وهو ىديهمحلا هللا دبع وبا انقيدص انربخا لاقف الركام نب رصن وبا

 هعروؤ هتهازنو هتفع ىب_ هلثم رآ مل لاقو ظقيتلاو لضفلاو ملعلا لها نم

 نيب هيف عمج نسح باتك اذه هللا دبع ىبالو ملعلاب هلغاشتو

 ءايلع ىف. باتك .اضيا هلو هنع سانلا ةذخا لسمو ىراختلا ىحيحتص
 مامالك ىضاقلا انربخا هيلا ةانبسن ام اذه انباتك ىف هنس انلقث سلدنالا

 تعيس لوقي دادغبي ناخرط نب ركب ابا تعمس لاق هظفلب ركب وبا
 ميدقت بجي ثيدحلا مولع نم ايشا ةثالث لوقي ىديبحلا هللا دبع ابا

 ىنطقرادلا باتك هيف عضو باتكرب نسحاو للعلا تاتك انهي ممهتلا

 باتك هيف عصو باتك نسحاو فلتخملاو فلتوملا :باتكو

 دقو بانك هيف سيلو خوهشلا تايفو بابكو الوكام نبا رهمالا

 ىلع هبتر ريسالل ىل لاقف اباكك كلذ ىف عمجا نأ تدرا تنك

 هلغشف ناكرط نبا لاق نول ينلد ليمرت نا دعب مجدعيلا نورخ
 لاق ركب وبا ىضاقلا اندشناو هللا همحر تام نإ كل ناحيعصلا هنع

 هسفنل ىديمحلا اندشنإ لاق ناكرط نب ركب وبا اندشنا

 لاقو ليق نم نايذبلا ىوس ايش ديفي سيل. سانلا اقل

 لاح ٍحالّصا وا ملعلا ذخال الا سانلا ءاقل نم للقاف

 2 8) مهدادعت
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 لقا ككلدب :: ىزخقلا عمم ةنس دادغبب لا هللا دبع وبأ ىفوثو

 « ماعلا نم ةجمجلا ىذ ى ةريغ داز ناحزس

5 

 لها نس ىرجتحلا .رهايج نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ديحتم
 نب رهايج ركب ىبا: همع نع هدلبب .ىور ركب ابا ىنكي ةلطيلط

 ا ىبباو داوعلا نب ركب ىباو لاله نب مساق ده ىباو نمحرلا دبع

 عم قرشملا كل لحرو مهرهغو قيمس نب رمع ىباو ملسلا دبع نب هللا
 عيسو ةضيرفلا ىداو ةثاس عبراو * نيسمخو نيتنثا ةنس ركب ىبا همع

 رصمب عمسو امهريغو ةيزورملا ةمي ركو ىربطلا رشعم ىبا نس ةكمب

 سابعلا ئباو ىزاريشلا رصن ىبا ىلءو اريثك ىعاضقلا هللا دبع ىبا ىلع

 ةيردنكسالاب عمسو مهريغو لابحلا قاحسإ ىباو ىرقملا سيفن نبا

 ني ب اررلاو راقكاللو عبضلاب اهتفغسا ناكو :ةريغوب افاعم نب ىلع ةوبإ ىلع
 مايا ىف هللا اهداعا ةلطيلط ةنيدمب ىفوتو ةدنع ماع ريبك ال موشلا

 ع« 288 ةخس هللا مدرمد 0

 اا[

 ابا ىنكي ةلطيلط لدا نم ىركبلا مساق نب ميهاربا نب دي

 نسحلا ىباو نمحرلا دبع .نب رهامج ركب ىبا نع ةدلبب ىور هللا دبع

 ربلا دبع نب رْمع وبا هل زاجاو مهريغو هللا اش ام نباو ىرهبلالا (نبا)

 ىلغ'ني دعسو دهازلا ىرقما بايع نعاذخاو جو قرشلا: 0 لخرو
 رصنو ىعلخلا "ا ا لابحلا قاعسإ ىباو :ىناجمنرلا
 مهاوس ةريثك ةعءامجو ةيردنخسالاب هيقل ىديقرمسلا نسعلا ن سا

 انربخا ضابقناو نيخ ةدذع ناكو اههنم راثكالاو اهعمجوو ةياورلاب -يغع
00 



 نم

 7 بطرف انيلع مدق ذا ىل زاجا لاقو ثيغم نب نسحلا وبا انخيش هلع

 نم اهريغو ةجاب نكسو 41 ةنس نابعش ى هل كلذب هظخ تثبارو

 + هللا همحر ىفوت. اهبو برغلا دالب

 أ[ 7 ٠

 نكس ىجرزخلا ىرقملا ىراصنالا محازم نب ىبعي نب دمحتم
 قرشملا ل ةلحر هل ةنوبشا نم هلصاو هللا دبع ابا ىنكي ةلظيلط

 ملع ىف ةيابن ناكو هريغو ىعاضقلا ىقلو كلانه ةياورلا رثكاو

 ذخا دقو تاياورلا رهشاب تاءارقلل يابا رياك ةقي انآ نو ةيبرعلا

 ةنس رخآ ىفوتو امهريغو رداطس نباو ىرقملا ىسبعلا نسحعلا وبا هنع

 « ه.[ ةنس لوا (وا) ىدحا

6 
 ىرنكي ةطسقرس لها نم ىرقملا هللا: دبع نب. نمحرلا دبع نب دي

 نب هللا دبع ىبباو ىرقلملا نيبو هللا دبع ىبا نع ىور هللا دبع ابا

 نب ركب وبا مامالك ىضاقلا انخيش تاءارقلا هنع ذخا امهريغو بلبس

 ةرضاح» سانلا ىرقي ناكو اعلاص ايش ناك هنا ركذو ىبرعلا

 « .5٠ ةئس دعب ىفوتوم ةيليبشا

 أ[5

 دبع ابا ىنكي ةيرملا لها نم ىوحنلا اللا دبع نب دمحا نب. ده .

 اهزعا ةكم نطوتساو قرشملا كل لحر شلاجللا نباب ىرعي هللا
 ذخا امهريغو ةيزورملا ةميركو ىنيوجلا ىلاعملا ىبا نع ذخاو هللا

 هلو امهتفرعم ىن امدقم ونلاو لوصالاب ألاع ناكو كلانج هنع سانلا

 انربشإيدل ىارقلا نيسفت : ىف ىرخطلا نيته اوبرا فس



 ق.12) 7.

 7 7 ْ : 0 ل ا حا رت هل

 : فال

 * ةثام عيراو نيعستلا وحمن ىف ىفوتو انكوهش نسم دعب را

 ئ ا
 ىنكي ةيسرم لها نم ىنشخلا رفعج ىبا نب هللا دبغ نب ده

 ماكحالا ىن_ ايتفم ناكو ةريغو ىزوبلا صفح ىبا نم عبس ركب ابا
 ديلولا ىبا طخ هتارق 291 ةنس ةيسردب ىقوتو هللا دبع هنبإ هنع ثدح

 + انبحاص

 أ[

<3 

 ابا ىنكي سوهلطب لقا نس ىرقلا ميهاربا نب جرفملا نب ده
 ةلحر هل نأ ركذو معزي ناك اميف ىرقملا ورمع ىبا نع ىور هللا دبع

 ناكو ةريغو ىرقملا ىزاوهالا ىلع ىبا نع اهيف ىور قرثلملا لع

 انباحعصا كلذ ىلع فقو دقو هكك ككلذ نم ةركذ امين بنكي

 ع 2ع ةنس ةيرملاب ىفوتو ةركذ اس اوركناو

 أ[

 نم ىردبعلا اجرم نب نودعس نب اجرم نب نودعس نب دمحم

 اهب عمسو دادغب لخدو قرشا ىلا لدحر رماع ابا ىنكي ةقرويس لها

 نب ركب ابا ماسالا * لانه بحمصو مهرمعو ناسارخلا دوه رصن

 انخبش هس عمسو هنس لبنا دادغبب رآ مل لوقي ةدعمسو انش ىيرعلا

 *« ملعلا لهك نسلا ىبتف هتيقل ديقم ظفاح ةقث وه لاقو ركب وبا

 . غال
 عالطلا نباب فرعي ىركبلا ىبحي نب ده ىلوم جرف نب ده

 ميعزو هتقو ىف رباكالل حويشلا ةيقب هللا دبع ابا ىنكي ةبطرق لها نم

5 
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 نواب

 ىكم ده ىباو هللا دبع نب سنوي ىضاقلا نع ىور هترض+# نيتفملا
 ىبأو دادححلا ىلع ىباو دباع نب هللا دبع ىباو ىرقملا بلاط ىببا نبا

 مناحو ناطقلا نسب ردع ىباو جرج نب نرطملا ىباو ىناشرملا ورمع

 ىلع هقفلل اظفاح املاع اهيقف ناكو ىليقعلا دهم نب ةيوعمو ده نبا

 افراع ىروشلا ىبف امدقم ىوتفلاب اقذاح هباحتصاو تكلم بهذم

 مييواتفو هدلب مويش رابخال اركاذ اهيف امدقم ابللعو طورشلا دقعب

 ةرثكو نيدو ىافعو لضفو ريخ عم ةنسح للعلا نسم ايشا ف اكراشم

 ةمول هللا ىف ةذخاي ال هيف ىثوا ناو قلل الاوق ةالص لوطو ةقدص

 هلضن نوركني الو هقح هل نوفرعي ةماعلاو ةصاخلا دفع ايظعس ميال

 ادرجنم هل ايلات زيزعلا هبانكل اظفاح ىلعت هلل ركذلا ريثك ناكو

 مهاتفاو هب سانلا عمساو ةبطرقب عماجلا دجحتسملاب ةالصلا ىلوو هفورحل

 كتنئاكو ءانياللو ءابالو راغصلاو نابكلا ةنس عمس ىتتح نساو رمعو هيف

 لا ىلص ىبنلا ماكحا ىب انسح اباتك .عمجو هيلا هتقو ى ةلحرلا

 همحر فوتو هنع ةرم ريغ هيلع هللا تمحر ىبا ىلع هتارق ملسو هيلع

 نم درفلا بجر نم تلخ ةلي) ةرشع ثالثل سيمخلا موي ةوححص هللا

 عججي ةهئبهسو رصعلا ةالص دعب ةعمجلا م نمابعلا ةربقمب نفدو 291 ةنس

 « ح.ع ةخس نم ةدعقلا ىذ جاسم ى. ةدلومو سانلا نم ميظع

 أ[ ٠

 ىنكي اهيضاقو سويلظب لها نم ارمح ئنا نب مساقلا نب دج
 سانلا هذخإ اباتك قياثولا ى..عمجو هتفو ىف روهشم هيقف هللا دبع ابا

 3 ةوئسكح سأو دنع
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 نم ىراضنالا ىل» نسب ده نب دهلو نب ىلع نب حوتف نب ده
 هقياثو ثيغم نب رفعج ىبا نع ىور هللا دبع ابا ىكني ةريبلط لها

 ىزيربتلاو ىكتملطلاو قيمس نب رمع ىباو ربلا دبع نب رمع ىبا نعو
 ملع ىف امدقتم قياثولاو ىارلاب املاع ناكو مهريغو ىسفافسلاو

 نم موي لوا ةقلامب ىفوتو ةطانرغب ءاضقلا ماكحا ىلوتو ماكحالا

 « [298 ةنس رقص

 أ[ 1

 ىئنكي ةقلام لها نم دحاولا دبع نب ةفيلخ نب نميلس نب دج

 نب ده ىضاقلاو باتع نب ده هللا دبع ىبا نع ىور هللا دبع ابا

 ةعاقتسو ملعلاب ايختعم ناكو مهريغو ىجابلا دهلولا ىبا ىضاقلاو حامش

 عمسو ةدلبب ىضقتساو مهفلاو ءاحذلاو ةفرعملا لها نم حويشلا نس

 هدلوم نأاكو .. ةنس ةقلامب ىفوتو هتياور نم اريثك هنم سانلا

 ش ظ ب [2110/ ةئس

 اك
 لها نسم ىفارصلا نياب يؤرخي قونالا ده نب هللا دبع نب دج

 نعو شتروف نب هللا دبع ىبا نع ىور هللا دبع ابا ىنكي ةطسقرس
 لاقو ةركس نب ىلء وبا هنع ثدح امهريغو فارصلا نب ديز ىبا همع

 ةثام سمخو نيتنثا وا ىدحا ةنس ىفوقو ًالضاف اعلاص الجر ناك

 + 5.. ةننس نم رفص نم موي رخآ ىفون ةريغ لاقو

18 
 للا دبع ابا ىنكي ىرقلا ىسيقلا ىبحي نب نميلس نب دمحم
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 انيلع ارق ىرقملا ورمع ىبا باحصا ىلع ارق ىسانكلاب فرعبيو

 . م« ه١ ةخس ىفوتو ةريغو هيقفلا رفعج ىبا نب ده وبا نارقلا

 > | ظ
 7.121. . نيب ييوغسم نب 8 دوغبسم .نب_ حاولا نر ياو عا
 ور هللا دبع ابا ىنكي اهب نيتفملا ريبكو بلش ةنيدم لها نم نيفس

 روظنم نب هللا دبع ىبا نس عمسو هدنع ةقفتو دوعسم نب دمحا هيبا نع

 هدنع هقفتو قزر نب رفعج ىبا لل لحرو ىراتخبلا يحسم ةيليبشأب

 ديج هباححصاو كلم بهذم ىلء هقفلل اظفاح ناكو اضيا ةبطرقب
 تناكو هنم سانلا .عمس اهللعو طورشلاب افراع ايتفلاب !ريصب مهلا

 قياثولا ن ىيلات ىف عرش: دق ناكو ةياورلا نم هيلع بلغا ةياردلا

 هاور اميف ةقث ناسللا يصف سفنلا زيزع ةمبلا ىلاع ناكو هلمكي مل
 رفص ىف هدلوم ناكو ه.[ ةنس ةجدحلا ىذ ىف ةدلبب ىفوتو ةدهقو

 # 6-2 ةنس نس

 1 ظ
 ركب ابا ىنكي ةيليبشا لدا نس ىديزلا ىرطق ناري ني ميقا

 قرشملا لل لحرو نودعس نياو ىثالدلاو ىجابلا نم سلدنالاب عمس

 ذاش باب نباو هيقفلا نول دبع ىقلو بيطخلا ركب ىبا نم عمسو

 ىلا لقتنا مث ةدم ةيليبشا نكسو لوصالو وعنلاب املاع ناكو مهرهغو

 *« ه0 ةنس ىفوتو اهب هنع ذخاو اهخكسف ةتبس

 أ

 ابا ىنكي ىطويدلا نباب ىرعي ىلطيلطلا دهم نب ىلع نب دج
 ديلولا ىباو لاله نب مساقو ةملس نب نمحرلا دبع نس عمس هللا دبع



 ”َ "0 - غ2 5 5 3

 3 2 ةتبس مث ةدم ساف نكسف ةودعلا لل جرخو مهريغو ىجابلا

 " فوتو سانلا ضعب هنم عيسو احلاص ىمعا ناكو نيعسوملا ةباطخ

 < دطخ# ىل هبتكو لضفلا وبا هيندافا ه.م ةنس مرحدس ى ابيطخ ةبسب

 ظ | ظ
 لها نم ريفاصعلا ىبا نباب فرعي ىجررتخلا رمع نب دهن

 00 1 نا عددع نرسايبفا ن .اك, هللا دبع ابا ىنكي
 هلا نوره نب قحلا دبع اهيف ىقل قرشملا ىلا ةلحر هلو ةبطرقب

 يعرف لوصالا ندم ظح اذ :ناكو و ماكحالا قا رووشو يمحب ملو

 © رع٠1 ةئس ةدلوسو 2ءاع ةنس

0 

 ىنكي ةبطاش لها نم ىرفاعملا زوفن نب دمحا نب ةرديح نب دج

 نيسح ىلء ىباو زوفم نب رهاط نسحلا ىبا همع نع ىور ركب ابا
 جارس نب ناورم ىبا نع اضيا ذخاو امهنع رثكاو ىناسغلا ده نبا
 رمع وبا نايضاقلا هل زاجاو مهرهغو هيقفلا جرف نب دهن هللا دبع ئباو

 كلعو ثيدحلل اظناح ناكو هايور ام ىجابلا دهلولا وباو اذحلا نبا

 [كاللا 13 ا) اني هنليكر ةلاجرا انسايداقر اع دمبف للم ايؤسنم
 ىناعمو رعشلاو ةيبرعلاو ةفللاو بدالاب ةفرعملا لها نم ناكو هلقخ

 ةبطزقب عماجلا دجسسملاب سائلا عمساو ةلماك ةيانع كلذب ىبنع ثيدحلا
 5.5 دنس رخآلا عهبر ىف. ىفوت نا ىلا مهل اديفم لزب ملو هنع اوذخاو

 قاحسإ وبإ تكلذب ىنربخا عا“ ةنس ةدلوم ناكو سصبرلاب نفدو

 اصعب ناكو اديحاص ةرشم نب ناورم وبا هيقفلا :ىنربخاو انبحاص
 الجر مونلا ف ىرا تنك لوقي زوفم نب ركب ابا ثعمس لاق هب



 ةأأ

 ىمسا لوقيف همسا نع دلُسا تنكف :ىنبلوتف» نابضق عبس ىنبرصي ا

 هخع تذخاف حارس نب كلملا دبع ناورم ابا تدصقف كلملا دبع |

 +« ايورلا تجرخف ند واود عبس ظ

: 0 

 ايا ىنكي ةبطرق لها نم ىوتحتلا ديعس نب نمحرلا دبع نب ده

 بيعش نب دمحم ىبا نع ذخا بسحمملا نباب فرعيو هللا دبع

 اياع اظفاح ابيدإ ائرق» ناكو امهريغو جارس نب نورس ىباو ىرقللا
 *« ه.5 ةنس ىقوتو هنع سانلا ذخا ةغللاو بدالاب

 م
 برغلا نس قيجرم لها نم ضرب ب نمحرلا دبع * نب.دجن

 نم اريثك ىجابلا ديلولا ىبا ىضاقلا نع ذخا هللا دبع ابا نكي

 مهفلأو ةفرعملاو ملعلا لها نس ناكو ند صتخاو ةيحاتصو ةهفيلاوتو هعداور

 لَو مسأو هترجس تاليحو ةيليبشأب  ىضقتسأو عورفلاو لوصالاب 4

 لفل ري ارصاعلا كلج كي ةفس ناك اهب اضقلا ىلوتد

 < هتافو نيح ابتديق ىل لاقو هتافوب

 أ

 1 ديلولا ضاقلا نم ةطسقرسب عمس هللا دبع ايإ ىنكي ةليظت لها

 طفلا نسم ةيردنخسالاب عمسف اجاح لحر نا دعب ىجابلا

 نارقلا هيلع ارقو ةكمب ىربطلا رشعم ابا ىقلو ةريغو ىدنقرمسلا

 ةقث ناكو معن ةعتا ةطلوم ناكو خةءاب يقلل ةلودر واب قفوتو تاياورلاب

 يآ

 اك
 3 اني اححصأ ضعد وق ذحأ دقو هللا همحر ارايخ
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 نأ

 ذب

 ١ نيأب قرفير ركن ابا ركب بئاكلا مالكا نهيلس نب دهن

 ]| ىبا نم ذخا هققو ١ البلا لحا 'سارو ةيليبخا لها نم وهو ةريصفلا

 ىف نئفتلاو عيرابلا بدال بح ناكو ةريغو جارس نب ناورم

 00 نزرخذو ةيلاع ا ىثوتو ملعلا عاونا

 شكارم ةرضدب هلطع

112 

 ةءامجلا ىضاق ىبلغتلا نيدمح نب ريزعلا دبع نب ىلع نب ده
 دبع ىبأ نعو ةدنع هقفتو هينا نع ىور هللا دبع ابا يكب ةبطرقب

 ا ا و ربع نبا هل 0 متاحو باتع نب دج هللا

 ناتتفالو مولعلا ىن ننفتلا لها نس ناكو ,ةايور ام ىرذعلا سابعلا

 ايلوصا ايوغل ارعاش ابيدا انطف ايكذ اظفاح ناكو اهتركا ذمِيو اهب
 ةريسو ةدومحسس ةسابسب ةالوتو 29١ ةنس نابعش ى ةبطرقب ءاضقلا ىلو

 < لضف و ةفابفو ملع ةتيم نمو ةسارصلاو ةلازجلا لها نم ناكو ةهيبن

 هلاوحا لمحا ىلع كله 3 لا ةبطرقب ءاضقلا ىلوتب لزي ملو ةلالجو

 نيقب تالثل ةعمجلا موي نم رصعلا ةالص دعب نفدو 58 موي رهظ
 مساقلا وبا ءاضقلا ماكحا بيحاص ةنكأ ةولع كابطو ةمك.ةنس مرحمملا نم

 « 689 ةنس هدلومو هتزانج ترضدو دهن نب دمحأ

| 

 ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نم نامرق نب كلملا دبع نب ده
 ةغلو ةباورو ةدارد ةدنع تثناكو مهفلاو ءاكنلاو ملعلا لها نس ناك



 * نم بجر نم: نولخ ثسل :تبسلا ةليلاةللا همدلر ١ قوت رفا تدار

0 

 ادا ىنكب ةيسرس لها ن م رهاط ىن د قاحسا نب دمدحأ نب ده

 لاا ةأور 520 هل زاجاو 010 نب ديلولا ىبا ند ىور ندحرلا كبع

 ىقنونو انباحدصا ضعب دنع اذه دقو ةداو رو ةدانع هل دا نقيسو ةيسنلبب

 2# 6:8 ةئس أهب نذدو أةيس ةيسرس 0

 أ" |

  ىنكب اا عماج# , اعلا ىرقملا ىو ملا ةيفاعلا ىبأ. 0 ده

 اكو ّك ارجغو بمدد 1 ملعالك جاجمعلا د نع يا هللا دبع أيا
 3 ا

 * 0:9 ةنئس ىقوتو 1 هع سانلا ذخا ةغللاو بدالكو ةفرعملا لها

|| 

 نع .ىور هللا دبع ابا يكب ىريمدتلا نيجي نب ىبعي نب دهن

 8.192. طورشلاو ماكحالاب اقراع * ناكو ةريغو سابحالا 0 نب ركب ىبا

 <« ةيلاع نس نع هإإ ةنس اهب ىثونو ةيسرمب رووشو

 |ااعز“ ظ

 مكي .ةيطرق لحا“نبم ةبلسم نيادجت نيالا ديس و

 ذخإو اريثك هنع ديقو بيدالا ملعالا جاجسعلا ىبا نع ىور 9 ابا

 نسب قع دهم داو ساب ارطلا كي 0١ متاح | هساقلا ىبا نع اضيا

 ةقيدكو ةايسو ملعلاب :دانط هل مرئاللو مهرهغو ظفاحلا مزح نب دمحأ

 انخويش“ ضعب هنع ذخا دقو رعشلا ا ربخلاو ةغللاو بدالاب ةفرعمو

 ةنايصو ةدابنو ةلالج اذ ناكو ولا ةلجم



 * اهب نفدف ةيليبش بخ 11 هأأ ةئس نم رفص نم رشع عباسلا انالثلا

 وبا هنبا كلذب ىنربخا ةثام عبراو نيثلثو عبرا وأ ثالث ةنس ةدلومو

 ْ + هللا همركا ركب

1 

 ةبطرق لها نم ىرفاعلا نوع نب ده نب نوع نب دمحا نب ده

 مساقلا ىباو باتع نب ده هللا دبع ىبا نع ىور هللا دبع ابا ىنكي

 ركب وباو ربلا دبع نب رمع وبا دل زاجاو امهنع رثكاو ده نب متاح

 ىبا هيقفلا دنع هقفتو ىرذعلا سابعلا وباو سابدحالا بحاص نبا

 انواصتس اعضاوتم افيفع انيد اعرو الضاف ابيقف ناكو قزر نب رفعج

 ناكو ةبطرقب عماجلا دجحسملاب ةالصلا ىلع 0 سانلا نع اضبقنم

 اثحاب ابل اعماج سكتنلا ريثك مهغلاو ةفر ,علام !روهشس ملعلاب أيختعم

 همحر ىفوتو 22. ةنس ةدلوس ناكو انباحدصا ضعب هنع ذخا دقو اهنع

 دهن نب نوع ركب وبا ةنبا هيلع ىلصو هإ[ ةئس ةدعقلا ىذ ىف هللا

 نم ةءامج نع انعم ذخا الضان ايكذ اهيبن اذ» ركب وبا ناكو

 عامسو ةتياورو ثيدحعلاب ةيانع هل تناكو مهدناع انيحدصو انذخوهش

 ضبرلاو هلبق هيبا ةزانجو هتزانج تدبش ه[إه ةذس طسو ىفوتو ميدق

 + هللا امهمحر

|| 

 اهيضاقو ةبرملا لها نم ابركز نب هللا دبع نب ىبحي نب دهن

 ىرذعلا (الال) ل نع ىور هللا دبع اجأب ى ةكيو ارغلا نباب لزؤزرعد

 لايسعلا نب ده ىباو طبارملا نب هللا دبع ىبا ىسضاقلا نك ارب



 قاع ندب نسحلا نع ىسببا نع تيدكح أاهرهغو ماشلاب ءاملعلا نس ١

 هزه

 أس ضعب هنم يلا عمس أعض |وئس انيد احااص الجر

 هإ[ع ةئس لوالا عمبر قل ةددتقب دهةدساو ةدلبب 0 1

 ماع ظ
 ةيرملا لها نم ىن الوخلا فسوي: نب ىلع نب .نسسحلا نب ديدعدم

 ةعامج ىقلو قرشملا كل لحر ىغلبلاب ىرعيو هللا دبع ابا ىنكب
١ 

 عيِبس شحولا ىباو ىنيارفسالا رشب نب لهس جرفلا ىباو ىزاوهال

 نب ىناء مساقلا ىباو ىصيصلا ىلع نب ده هللا دبع ىباو ملمس نبا
 الجر ناكو مهريغو ىسوطلا دماح ىباو ىنيسحلا سابعلا نب ميهاوبا

 نا ل ملعلل ابلاط لزي ملو هينعي اس ىلع البقم اهندلا نم اللقتم املاص
 ايلاو 0 ةاور ام انل زيجعساو انباحتضإ سي ةعامج هله نيسو تال

 هز5 ةنس ناضمر ىن ةديرملاب ىقوتو اظفل «

 عال ([
 ةدنا لها نسم ىرقملا ىرهرلا نايا د ':ديمحا نب هةشان ند دك

 فلخ مساقلا ىبلا نع تاارقلا ىور هللا دبع ابا ىنكي ةيسنلب نكس

 افراغ 04 الصاف ايرقم ناك ةريغر ىلطيلطلا ىرقملا ميهاربا نبا
 دلع افون دك 010“ نش 0 رهش يف ةيليبشأب ىثوثو تاارقلاب

 ءالا

 [اعم
 ةبطرق لها نس * ىناطقلاب يعي ككرابم نب دمحا نب دمحم

 ىسبعلا نسعلا ىباو ىناسغلا ىلع ىبا 7 عمس هللا دبع ابا ىنكي

 عمسو ةيلهبشا لل لحرو ادخويس نم ةريثك ةءامج نس عمسو اريغص

 ١ نك ل



 جر ل / ا 2 6-0 0-1 عيفش نب 00

 3: ىنع طغلا نسح اعضاوتم اديد الضاف ناكو هنءارق نسحو'هنهابذو

 ناكو هناوخاو هباحصاب اراب ناكو هب رهشو هتياورو ثيدحلاب

 1 ا 01 1 09 ةبنم للا دمدنرا يفوت لوم زكحبو هنومظعي انخويش
 : « ةوبآ هيلع ىلصو ةملس

| 

 ةيليبشا 00 ةلبل لها نم م ىرمهفلا دجلا نب هللا 0 دمعت

 بادال ,ف مدقتلاو فراعملا نإ ننفثلا لها نس ناك مس اقلا ابا ىنكي

 د ردفلا ناككو ثيدحلا .ىف ملكنلاو هقفلا نم ديج' ظح هلو ةغالبلاو

 3 كاد هجين قوتو ةرعلا نس حل كا ناكو هليل ةدلبن

.0 || 

 لها نسم ىراصنالا ىلع نب ريخلا ىبا نب زيزعلا دبع نب ده
 ىضاقلا نع ةدلبب ىور هللا دبع. ابا. ىنجب ةبطرق نكس ةطسقرس

 شئتروف نب دمحم ىبا ىضاقلا نعو هب صتخاو ىجابلا ديلولا ىبا

 ى الا اذ [ 1 ىورتلا نودعس عني ذو نارا لريابعلا يال

 .ىرقملا ىماغلا هللا دبع ىبا ىلع تاارقلا ارقو ىعبرلا ليلجلا دبعو
 'نقتاو اهدوجو تاءارقلاب ىنع نمس عورفلاو لوصالاب افراع ناأكو ةرجعو

 ةرشعلا ليدج هب توصلا نسح ميظعلا نارقلل اظفاح ناكو اهقرط

 ىاسغلا ىلع وبا هنع.ذخا دقو هباحت صارو ةئاوخاب ربلا زيثك ةورملا لماك

 اضيا هلع ثدحو هبتك دحا ىف هيلع ةديقم هتاءارق ثيارو ظفاحلا

 انهويش رابك نم ةرهغو ةجماذرب ىزذ جالا نب هللا دبع وبا ىضافلا



 ترد ةنااؤزوب عن ن

, 2 00 

 3 م 8 300 1 1

 ا 5 1 0 3
 كا + تارقو . انباحسمما ا

 5 نفدو لا موب ةوحض هللا همحر نول 17 د هتيحتصو ةرم ريغ

 ىلصو ضبيرلا ةربقيب نفدو هإ8 ةنبب بنجر نس ردغ ىناثلا دحالل مويا

 « رفعج وبا هوخا هيلع
 نضر كرا يل ا

 ىنكي ةبطرق لدا نس ىنيعرلا ليبن نب نمحرلا دبع نب دي
 نب عبيصالا ىباو دمحم نب متاح مساقلا ىبا نع ف هللا دبع ابا ا

 ةياور ةدنع تناكو هريغو ىناسغلا ىلع ىبناد جرف نب دمحسو ةريخ

 سلج# ن اكو اهناقتاو طورشلا هيوم ىف م ةياردو ةهابذو ةفرعسو

 نفدو هإ١ ةنس نس لاوش ىر هللا همحر ىفوتو هنع انذخأ. دقو اهدقعل ٠

 جم عد“ ةئسا  ىر هللا همحر ةدلومو ةماس 0 ةربقمب ٠

5] ْ 
 ةيسنلب لها نم ىسيقلا بجاو نسب رمع نب بجاو نب دمحم

 هنغ رثكاو ىرذعلا سابعلا ونا نع ىورا:نسحلا ايا نكي ادا

 مهرهغو ىجابلا ديلولا ىباو ىدنقرمسلا ثيللا ىباو ريفا سبا نعف ْ

 اعيفر ةدلب لها كل اببحتم ناكو هطغت ةاور ام ةزاجاب انيلا بنتك

 قثونو ةنايصو ةهابذو ةلالجو لضف ةتيد نم مهلاوما نع دهلا دماج مهين ١

 د هدح 900 قى ةدلوسو ه9 ةنس ةحعلا فل ردص هللإ هححر ا

 |[5[ ظ

 ىرهفلا بويا نب نميلس نب ىلخ نب دمحتم نب ديلولا نب ده 1

ْ 
 2( ةوداض

 . ةدظخل هاو ا 53 نضل اارمثك +:



 4 ل
 ا
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 قلن ىببأ نباب فرعيو ركب أبا نكي * اهنم هلصا ىشوطرطلا 6:

 ١ نالخلا لئاسم هنع ذخاو ةطسقرسب ىجابلا ديلولا أيا ىضاقلا بحدض

 ةرصبلاو دادغب لخدو يحف قرشلا لل لحر مث هل زاجإو هنم عمسو

 د ١6 دن 1 ع نا ىكارش نال
 "أ و :٠ ص »ع

- 0 47 08 ١ 

 «يين 06 ا : نك
 م أذ 6 0 +5 :

 ةرصبلاب عمسو ىناج رجلا دمحا ىباو ئشاشلا ركب ىربا دنع هقفتف

 اماما ناكو اهب سردو ةدم ماشلا نكسو ىرتسنلا ىلع ىببا سس

 ايضار اهندلا نم ًاللقتس افشقتس اعضاوتس انيد اعرو ادهاز السماع املاع

 اللا دبع نب ديحتم ركب وبا مامالل ىضاقلا ةنع انربخا ريسيلاب اهم
 ةيذعي ام ىلع لابقاللو ايئدلا ى دهرلاو لضفلاو ملعلاب ةفصوو ىرذاعملا

 رماب ردابف رخاو اينذد رما نارسا كل ضرع اذا الرق تعمم كا لاقت

 ناكو ركب وبا ىصاقلا لاق ىرخالو اهندلا رما كل لصحي ىرخال

 اذه كيلزلا' نب دم اندشني ام“ اريثك

 انتفلا اوفاخو اهندلا اوقلط انظف ادابع هلل نا

 انْطَو يتعل تسيل اهنا اوملع املف اهبف اوركف
 أنفس اهي لايعالا ملاص ابننا, هج اهيلعج

 *« هزم ةنس نابعش ربش ى ةيردنكسالاب ركب وبا دهازلا مامالا ىفوتو

 || هز“

 جارس نب ناورم ىبا نعو هعم ةقفتو هيقفلا قزر نب دمحا رفعج ىبا

 ىلع ىبباو جرف نب دمحتم هللا دبع ىباو ةريخ نب دهن هللا دبع ىباو
 اظفاح املاع اهيقف ناكو ةاور ام يرذعلا سابعلا وبا هل زاجاو ىناسغلا

 هلا

 ١



59 

 كلام بهذم ىلع ىوتفلاد افراع ةرصع لها عهمج ىلع هيف امدقم هقفلل

 سيارفلا ملع ىفف اذفان مهفالتخاو مهقافتاو مهلاوقاب اريصب دباحهصاو

 لضفلاو نيدلا 0 مهفلاو ةعاربلاو ملعلا ف ةسايرلا لدا نس لو.صالاو

 انا ةدهققللا تحمس علاصلا ىدهلاو نسسعلا ثمسلاو ملحلاو راقولاو

 ءلعلا نم هناكمو هللا همركا انبحاص) ةرسم نب كلملا دبع ناورم
١ 

 ةمحر ددلولا أبا 8 ناقلا انعبش تدهاش لوقد (ه داك ةقثلاو لضفلاو

 بانك فيل اوذ رجمو رفسلاو رضعلا ىف امداد ةعمجلا 0 تت هللا ٠

 ىف ايل 00 نقلا بناتك ع ودملا 2-- 0 ايل تتاسدتقملا

 لكشسم راصتةخاو ة وسجمل ا راصتخاو لجاعتلاو ةيحو علا نم 0

 ايل زاجاو 00 هيلع 1 هقيل وذ نع كلذ رهغ 000 ىاحمطلل ر

 مث ةقد رط موةاو. ةرجس نسحأب ةهيفار كن ةيط رب اضقلا داقتو اه تان ”رداس

 ساغلا ناكو هفيذ أاصتو دلو ايما هفيل اوتو 17 رح كو ى قفعاف هعع ىذةعتسأ

 ءاقللا ا قلخغلا عرسحلا 7 هجلع مهتامبم - نولوعي و هيلا ن وجلب

 ريتك مهديعل اةنفاخك مهل 3 ةرشعلا ليمج ند ا هفضل عفنلا رجثك

 ىداحلا دحالا م ىشع نذدو ا ةليل هند هللا أفع ىثوتو مب رجلا

 وبدأ هخدأ ةيلع ىلصو سابعلا 0 ربقمب نفدو ةأ٠ ةخس ةدعذ 1 ندم رشع

 دأممج 20 هيلع انثلا ناكو نماكلا نم ميظع م كدا و مساقلا

 يب (ع١٠8 ةخس لاو 5 ةدلومو

00 

 ةيسرس لمع ةلويروا لها نم نوحتف نب نميلس نب ىلخ نب دن
 ىبباو زوفم نب رهاط نسحلا ىبا نعو هيبا نع ىور ركب ابا ىنكي
 ناكو مهاوس ةعامج نعو هنع رثكاو ىفدصلا دمحعتم نب نيسعلا ىلع

7 



12 

 | انكر نلقلر هلاجر انياب افراع هيف كس ابوسنن ثيدحلاب اهندعم

 باتك ماهوا ىف ارحل بناتك لولا رو :ييانأك وجو ندرس

 ليقو هإ٠ ةئس ىف ةيسرمد ىفوتو هب ىنعو ةاورو ةعمج ام ةزاجاب ايلا

 « ةيسرم ىضاق نوجرُع ىبا نب ده وبا هيلع ىلصو ابلبق [9 ةئس ىف

8 

 أنآ نكي ةليطنت لحدا نم ىرجبلا نفراظم نب دمحأ نب دهن

 ةنع دخأ ايرقم ناكو مهردغو ىرصعلاو ماس ىلع ىبداو ىجابلا

 *« هزإ ةنس ةد راب ىفوتو انباحتصا ضعب
 | هال

 نم ميهاربا نب ليعامسا نب ميداربا نب ليعامسا نب دمحا نب دهن

 ' نرطللا ىبا نع ةدلبب ىور ةبطرق نكس رماع ابا ىنكي ةلاطيلط لها

 دهم ىضاقلاو بيرك نسب صفح ىباو هللا دبع نب رفعج دمحا ىباو

 0 از ىسانلا ركب ىبا ىتضافلاو طاقسلا نب نلخ- نبا
 وبا هل زاجاو مهريغو رهامج نب ده نب دهتو دامح نب بوقعي ىبداو
  سابعلا وباو ىجابلا ديلولا وبا ىضاقلاو نمحرلا دبع نب رهامج ركب

 ةركذ مدع نم عيمج طخ ثيارو مهردغو ىشقولا ديلولا وباو ىرذعلا

 7 ملف ىنمحرلا دبع نب رهامج طخ الآ هل تازاجالاب حوهشلا نم

 تاكو لوضالو تنكلل اغماجو حويشلا ءاقلب اينتعم ناكو اهتلمج

 م

7 35 

7 
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 6 يك باو ناسا اك صوح سلب + لي 2 5 جعوص 3



 0 ب ا ا 9 10//ابذيا ل "او ىلا عا ع 2” < ادا" نسب 5 ١ تةيحل؟
 1 ٠ 4 5 2 8 لويس

 نال 1, 0

 رك اكو مهدئاوفو ةلطياط ءانملع لوضا] 0 ةريثك ةلمج ةدنع '

 ا انيق هيلع 00 اهييسب هيلا جاتا ن اكف مهنامزاو مهرابخال

 أهيف برطضا ايِسال هع هد منيظجت 3 انياححصإ نم 0

 دق ثنكو هنع ةياورلا نع انفقوتو ىريغ عسس هلم ابندهاش هتياور نم

 ىفوتو هل هللا رفغ كلذ تبجوا ءايشال هيف تدهز مث اريثك هنع تذخا
 بسلا 0 نيس رصعلا ةالص لعد نذدو ةعمجلا مو ىشع هللا ميج

 ع ةدل 7 نأ ةمم ترام 0 ةضرس ىف 7 لاقو نبدمح نب رفعج 1

01 # 

 هم

 ىباو ىبعشلا ىومفلا ىبا نعو كتيدالا ديل نب مناغ لا نع ىور

 بسك هدنع تناكو هنع انذخاف ةرم ريغ ةبطرف مدقو مهربغم نوارو

 راحتماو اهتفرعمو ابظفحت أروهشس ع اركاذ ناكو ةمج باداو ةريثك

 « تخل ةئنس ةدلوسو هز5 ةنس هللا همحر ىفوتو طخلا قيعض

]]59 
 ةيرملا لها ل ىبدلكلا ةبيغ) 0 دمحأ نب ريزعلا دبع نب دج

- 

 آو «قاسعلا نع قاَؤ ةفانحمق ىبانب زان دبعو 00 ىب هللا

 دبع ىبا ىضاقلاو ىرذعلا سابعلا ى دأ مع كدر هللا دبع 1

 طر دي نب
 ص 066

 2.1 هز رادع



 - اقذاح لزاونلاب افراع لياسلل اركاذ ناكو مهريغو ىداردلا ركب

 ةجسعلا ىذ ىف وتو ةرم ريغ ةاور اس ةزاجاب انيلا بتكو ىوتفلاب
 * 8٠ ةئس ةدلومو هإ8 ةدس

 ظ 1

 دواد ىباو زوفس نب رهاط نسحلا ىبا وع ىور ماع ام

 نب سويد ياجمحلا ىباو ىورقلا نودعس ىن : هللا دبع ىباو ىرقملا

 انياحتصإ هلم عمسو ةطخد ةأدر ف ةراجاب انيلا بتك مهريغ 5 سيد

 + هزه ةنس ةبطاشي ىفوتو ةنايدلاو لضفلاو ةهابنلاو ةلالجلاب ةوفصوو

 أ[ 1

 جرت نب ده هللا دبع 5 نع ىور ا 6 نرعبو ا ادا

 )000 ١١١١ ىارلل اظفاح ابين. ناكر :ايفريغي  تاسفلا ىلع ىباو
 قيس مث ٌكارمب هو ةنس مرحتم ىف قفونو ههف امظعم  ةدلبد ايتغم

 يب هللا همحر اهب نفدف ةلبشا 085

 أ

 ىبيجتلا رهطيب نب بل نب ميهاربا نب .ىاخ نب دمحا نب ده

 ةغللاو 'بيرغلا ديذو ةدنع هقفتو هيقغلا قزر نب ددحا .رفعج ىبأ نع

 ىبا نم عممسو جارس نب (كلملا دبع) ناورس ىبا ىع هقفلاو بدالكاو

 ىباو هاا قكا و ىناسعلا ىل ىع ىبا نو ةيقفلا جرف نب ليج يي هللا دبع

 نسحعلا ىباو ةاوحت اهو نسب مزاخو بيطغلا رددس نب تلح 3

 :« اه - دهجبت وم لحم هن هل انك تجر هدب 25م

 عب 9

 تق 5



 كلذ

 ةاجخ ننس ناكو :هريغو 'ىدادعبلا باكا نب سنا ىبآو ىشعلا
 اسار ايتفلاب اريصب ءايدالو نيثدحتملا ىف ادودعم اهلعلا رابكو اهقفلا

 1 0 خيب اكو 0

 اهيناغم نم لكشا امل اديقم اهل اعماج راثالو 0 ينعم نا

 ةغللاو: باسناللو بيرغلل اركاذ ا.تاورو اهلاجر امسال قناع

 هلاك (هرمع) ملعلا دق ر ابخالاو ريسلاو راعشالا ىناغمب 'اماعو تتارعالاو

 هيلع تارق هتيانعع هب ىنع هتقو ىر ادحا ملعا اس ةلماك ةيانع هب ىنعو

 ةبطرقب عماجلا دجسمملاب سجس اة ناكر هطخلا ل راج

 انيل هتاذ ىف ناكو نيئترس ةبطرقب اضقلا دلقتو هيف سانلا عمسب

 ةداوهي ليم الو ةيضق ىر روج هل ظفحي م اعضاوتم اييلح ارهاط ارياص

 لزي ملو ىلعت هلل ركذلاو عوشخلا ريثك ناكو ةيانغ ل1 اف ل

 ةبطرقب عم اجلا دجمسلاب الظ لبق نا لل ةبطرقب اضقلا ىلوتي هتدم رخا

 هن اند هناقتو هثفرعل هيلع رودن هنقو

3 

 ا
1 
١ 
١ 

0 
1 

١ 

 مو 7 نذدو نإ ا رغص نخل نيقب عبرا 0 وو ةعيجلا 0

 ميظع عسصمج ةدهشو مساقلا وبا هخيأ هيلع ىلَصو هيلع مأ ةربقمب اهي

 يب ه١ ةنس رفص ىر ةدلومو ايست رطل ساقلا 5

 |" ش

 ىنحي ةيسرم لها نسم نت م ديل نا ليحل ] 0 ماشه نب د

 ,نوسح ى 1 ىبا ع ةدابب قو هر ةرمج ىبا نباب لقرعبو مساقلا ابا

 هن صخقخأو ل رذعج أ نب ا أيا بوعحدصو ىفدصلا ده نبا

 دنع رظانو ةريغو باتع نب دمحم ىبا نع ةبطرقب ذخاو ةدنع هقفتو

 : هرم ناكر ةبطرق أهقف رح اردغو هيقفلا ديا نس 9 اشه اشه ديلولا 2

 للا عفنف ةطائرغب ىضقتساو مهفلاو ءاكذلاو ةفرعملاو ملعلاو ظفحلا لها



1". 1 

 ا ا ا ا نخب نسا نس يسال ال ا ملا ياا د اسس ا اة وب لل ٠
 530 9 ل 0 0

 0 00100 ظ
 0 همحر شونو ع ميوقو ةدد دومجو ةماكحأ ذوفنو 0 0 هب

 ا[

 ابا بمهحتاصو مهردغو ده نب يقابلا دبعو 1 ملا 1 دي ارزيو 0

 هلقثو ثيدحلاب ايئتعس ناكر هد 5 دهازلا انس 0

 4 ري ةئس هدوم ناكو ةدرملاب نزح قوم 7 ةمحر ىتوتو ةأدر 0

|] 6 

 رساع ىرساعلا ديعس نب رفاغلا دبع نب بلاغ نب مههاربا نب دهم

 جاجا ىبا نع ىرر ركب ابا ىنكحب بلش لها وس 0 ي

 ةليوط ةدم هدلبب ةبطخلا ىلوتو هتفرعمب 0 ا 0 0

 ظ ع 211 ةكس

 ا[

 ىور هللا دبع:ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىومالا حاجمن نب ده
 هميم شس تسلل د ش ش  ششد تسال

1: 
1 



 هرم ظ

 نيدمح نب نسحلا ىبا نعو.ةدنع رظانو قزر نب. رفعج ىبأ نع

 ىناسغلا ىلع ىباو جرف نب هللا دبع ىباو ىرقملا بيعش نب ده ىباو

 صخاملا بانك دهم نب مناح مساقلا 01 عمس هنا ىل ركذو

 ىرذعلا سابعلا ابإ نا ركذو هباتكك ىف افايس هل دجا ملو ئسباقلل

 ةوارق لطقت ةاور' ان ةينسستا سلا 3 اذن مارك د لا
 لياسملل اركاذ ىارلل اظفاح ناكو هنم بارتسي اريثك اطيلخهن اهيف

 نس سماخلا سيمخلا موي ىشع 1 اعبرالل موي هللا همحر ىفوتو

 « ضيرلاب نفدو هز*| ةنس ةرخالا ىدامج

1113| 

 ةبطرق لها نس ديعس نب قلخ ىب مماونا نب فلخ نب دمحم

 ىناسغلا ىلع ىبأ نع ىور ركب ابا ىنكبو ىرقملا نباب فرعي

 اريثك هيدا نع ذخاو ىسبعلا نسعلا ىباو جرف نب دهن هللا دبع ىباو

 ىصضاقلا دنع هقفتو ةاور ام جارس نب ناورم وبا هل زاجاو تاءارقلا نم
 لبعلاو مهفلا و ةفرعملا لها 0 ناكجو ةرجغو جامعلا ل هللا دبع 3

 اهيف هتريس تديحتف ةبطرقب ءاكحالا ةطخ ىلوتو ةظقيلاو ءاكحذلاو
 تلائلا نينثالا موي ىشع نفدو دحالا موي ةحربص اهالونأي وهو ىقوتو

 انسح انث سانلا هعبتاو ضيرلاب نفدو هزعإ» ةنس رخال عيدر نم رشع

 م« (عا/؟ ةنس ةدلوسو هللا هيحر كلذل الها ناكو

|] 14 

 قارف انك ةلدنو نيناللا دعا ىباريطا ىلا نلخلا ذيع ند

 بححص ركب ابإ ىنكي لك هلصاو ةيليبشا لها نم هطخ» هبسن

 جرزخ نب دهن ىبا سع ذخاو هب صخخأو اريثك ملعالا جاجمعلا ايا

 كم



 "1 7 _-_ 1 اي 0 ع 3

 ارا“

 .: ا كلا

 ده هللا دبع ىبا ع عمم هنا ركذو مهربغو جار نب ناورم ىباو

 ىف ىفوتو هنع ذخا دقو احيصف ارعاش ايوغل ابيدا ناكو ملعا هللاو

 * 62 ةنس ىلوال ىدمج ىف ةدلومو مث ةئس لاوش بقع

 أ 11

 ىرقملا دوأد ىبأ نع كىور هللأ دنع أيا ىنكي أهريغو يشك نكس

 نب 0 ىباو ىناسغلا ع ىباو جرذ نب دمحم هللا ديع ىباو

 حوهشلا نم مهردغو :ناثع نب ديه * ئباو ىفدصلا ىلع َّى أو ُسورلا

 مهناسزاو موه ١١ رابخاو ةياورلاو ملعلاب ةريثك ةيانع هل ثناكو ريثك

 :٠ نيدلاو ةقثلاب انباحمصا هفصوو اريثك ثكلذ نم عمجو مهر امعا علبمو

 ةرشع ىدحال نينثالا ةليل ةيرملاب هللا همحر ىفوتو ثدح دقو لضفلاو

 م هرب ةنس نم رفص .نم تلخ ةليل

|| 

 0 ةدرأا لها نس نناسغلا دوسا نب دمحا نب ميهاربا نب دهب

 قرشيلا كلن ةلكر هلو ةزيغو ىناسغلا قلت "ىبا نع ىور ركب انا

 روشو امه ل فرشس نب نسحعلا اباو ىئشوطرطلا ركب ابا ابيف ىقل

 هتريس دمحمت مل ةليوط ةدم ةيسرمب ىضقتساو هبصخمو هتفرعمل ةدلبب

 نم تجر وف اهب. ىفوتو شكارم نكنسو كلذ نع فرص مث ابيف

 # هز“ ةئس

134 
 ىنكي ةيئأد لدا نم ىومالا ىبحعي نب ا نس نسا 00



 نب :

 ةيامسمخلا دعب قرشلا كل ةلحر هل لاجسْنَرُي نباب ىرعيو ركب ابا

 دهن ركب ىباو ىمرضحلا روصنم نب ده هللا دبع ىبا نم اهبف عمس
 ةياورلاو ظفحملاو ةياردلا لها نس ناكو دحاو ريغو ىرهفلا ديلولا نبا

 هةارقو هطخ» ىل هبنكو انيحاص دهلولا وبا انربخاو هخع سانلا ذخا

 لاق هطخب ىل هبنكو اذه نسعلا نب ده 5 انا لاق هظفل نم ىلع

 نم ةنس ثقلما لاق ىديعسلا نسعلا وبإ بيدالت ىضاقلا ىنربخا

 ىتح بلق رهظ نع هريغو هيوبهس باتك ظفحا تنكو نينسلا
 ىف ارعش لوقا نا ىلع تسردف ىنتكردا بدال ةفرح نا تلق

 تددعاو رحسلا لل ىسفن ترخاف هيدجتسإو هحّدمتا باذع ىلاو

 ناب ملقلا هللا ىرجاو ىثشب هيف لوقلا ىندعاسي ملف اشاطرقو ةاود
 د 2 : .٠

 سابلا قلاخ افطع سانلا نم قدا :مهل تلق سائلا ٌبولق فنطعت اولاق

 سارلا ىلع ايعس ميثيتا ىوكدج ىتلئسمل وا ىبعسل تيلع واو

 نامت ةلفغ: عري بلكلا رجْؤُيكر نلت تاياس ىف لآ

 ىسافلا لع ايندلا م اهتضبف دقو ال 8 طيش عل وك

 ساقلاو ربلا فك ىمالتسا نم ىب لئن نمحرلا كم قردا ميلست

 ام ىلد هتركشو لجو رع هللا تدمح ىسنا لبقاو ىسفن تعنقف لاق

 2 مايا قذف 3 .تتنيلااكك 1 ل قولخم ءادجتسا نس هنع ىنفرص

 ىنداز مث ديعصلاب اضقلا ةطخ هيف ىنيلوي باذع ىلاو باتك ىءاج

 ركب وبا ىثوتو ارسي رمعلا هللا لاداو ةاضقلا ىضاقب ىئبقلو ميمخأ

 ره
 ا رجب وب أ



 ن3 54 وح رمال
5 

1,125. 

 "دقو هس ةدس بجز نم نيرشعلاو ثلاثلا دحال مىي ةينادب اذه

 * نيسمخل ا ىلع فين

| 

 ةعامجلا ىضاق ئدزالا عبصأ نب ده نب ده نب عبصأ نب دهن

 نابعالا ةيناخو اهب عماجلا دجتسلاب ةضيرفلا ةالص بحاصو ةبطرقب

 تاءارقلا ذخاو هب صتخاو هيبا نع :ىور هللا دبع ابا ىنكي اهترضعب

 هيقفلا برق نب ده هللا دبع ىبا نم عمسو ريدم نب مساقلا با نع

 باتع نب دمعتم مبا ةرهص نمو قاسغلا دهم نب نيسح ىلع ىباو

 هل زاجاو ةركس نب ىلع ابا سلاجو دشر نب ديلولا ىبا ىضاقلا نمو

 ىافعلاو نواصتلاو نيدلاو لماكلا لصفلا لها نم نأاكو ةاور اس

 ناكو يلاصلا ىدملاو * نسعلا ثمسلاو راقولا عمم ديجلا لقعلاو

 زيرع ةمهلا ىلاع هب توصلا نسح هفورحل ادوجسم ميظعلا نارقلل اظفاح

 حلا عسأو سفنلا ميرك ةالصلا ليوط ناسللا 2 او سفنلا

 ريثك هلاسو ههاجب اكرافثم تاريخلاو فورعملا ريثك تاقدصلاب

 ةماعلاو ةصاخخلا دنع امظعم مهنم هبححص نمب دبعلا نسح سانلاب ربلا

 عم اميدق ةبطرقب ملاظلا ماكحا ةطخ ىلوتو هنوبابو هسفنب فرش
 عس ةدنع ةرضعتسي ناكو دشر نب ديلولا ىبا ةعامجلا ىضاق هخيش

 مل ةفرصب كلذ نع ىفرصو هبصنمو هناكمل هتقو ىف ىروشلا ةخيشسم

 ىلع لبقاو كلذ نع فرص مث ةليوط ةدم ةبطرقب ةعامجلا ءاضق دلقت
 ةبطرقب عماجلا دجسيلاب ةالصلا ىلوتو ثيدحلا عامساو سيردنتلا

 لل كلذ ىلء رمتساو هتالص نيكمتو هئارق نسحب هلبق نم يسناف

 ةليل رحس هتقو ىف ريظنلا ميدع هلاوحا لمجا ىلع هللا همحر ىفوت نا



 كف ْ

 7 نسما نب وطسلاو ايدانلا :اكالفلا موي نم رصعلا ةالص دعب نفدو ءاثالثلا

 وبا هخبا هيلع ىلصو نيتسلا ءانبا نسم وهو هز" ةنس نم ناضمر ربش

 هرعبتاو مهب دبعلا دعب سانلا نسم مهظع عمج ةدهشو ضبرلاب مساقلا
 « هل رفغو هللا همحر كلذل الها ناكو انسح ءانث

 م
 نكس ةيليبشا لها نم ىمخالا زيرعلا دبع نب كلملا دبع نب ده

 ىركبلا ديبع ىباو ىناسغلا ىلع ىبا نع ىور ركب ابا ىنكي ةبطرق

 بلطلا ميدق بدال لفاح ناكو مهريغو جارس نسب نيسحعلا ىباو

 هنع ذخا دقو اديجسم اغيلب ابتاك رعشلا ىناعسو ةيبرعلاو ةغللاب املاع

 #« هزخال ةخس نس ةجحلا ىذ فصخخم هللا همحر ىفوتو

 اذ 1

 لها نم ىجتحذملا رمعم نب ط ديعس نب نمحرلا دبع نب ديحتم

 ىبعشلا ىرطملا ىبا نعو هيبا نع ةدلبب ىور هللا دبع ابا ىنكي ةقلام

 ىفحصملا ركب ىبا نم ةبطرقب عيسو ىضاقلا ةفيلخ نب هللا دبع ىباو

 ىناسغلا ىلع ىباو جارس نب ناورم ىباو جرف نب ده هللا دبع ىباو

 ذخا نوابصتلاو ىافعلاو نيدلاو لصفلاو ملعلا لها نف ناكو مهردغو

 ىاثلا فصنلا ى هللا همحر ىقوتو هط+ب ةاور اس انل زاجاو هنع سانلا

 يب هزخال ةنس ةجحح ىذ نس

 اي
 نكس ةطسقرس لها نم ىمههتلا هللا دبع نب فسوب نب دمحم

 ط) كيس
61 
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 0 باو دفان ىلا د نب ده 0
 ةغللا ىف امدقم ناكو انخويش نم دحاو ريغ نم ةيليبشاو ةبطرقبو ديسلا

 تنسجتساو هنع تذخا هفيلات نم تاماقم هلو انسعم ارعاش ةيبرعلاو

 « ةز88 ةنس نم ىلوالا ىدمج ى ةبطرقب هللا همحر ىفوتو

 نك
 ذخا هللا دبع ابا ىنكي ةيسرم لها نس حاضو نب ىسوس نب دهن

 اهيف ج قرافملا لا ةلحر هلو ةزيغ نمو اريثك ىفدصلا ىلع ىبا نع

 افيفع الضاف ناكو مهزايفو : فرش ' نبأو ىشوطرطلا ركب ابا اهيف ىقلو

 ىفوتو ةيرملاب رووشو هظحت ةاور ام ةراجاب انيلا بتك ملعلاب اينتعم

 < هو ةنس ىنر هللا همحر

 ال
 ثدحي هللا دبع ابا ىنكي ةيرملا لها نم ىرمحلا دمحا نب ده

 ذحا دقو امههريغو طبارملا نب هللا دبع ىباو ىرذعلا سابعلا ىبا نع

 ىثوتو تكلذ نع. فرص مثا ةدم ةدلبب بطخو انل زاجإو هنع سانلا

 ] ا هز قداس

1 

 نحت "1 0 الكا تس ىنفافلا .لاضخلا قنا نب. دوعسم نب دم
 ىببا نع ىور هتعامج لامجو هتقو ةرخْفُم لا دبع ابا * ىبنكي ةبطرق
 ام قاتلا قالا ل راجاو انغرهش نم ةئامجي جارس رن نيسعلا
 ةفرعملا ىوق تاغللاو 0 | انوع 00 ناكو ةاور

 رابخالاب املاع اغيلب ابتاك ى ان م

 له .



 ع ' 6

 اهيف رهظ ناسح فيلاوت هلو راعشالو ريسلاو راثالو ثدداجلا قاع ١

 لاصخلا لها نم ةربملا عساو 5 رشعلا نسح ناكو همهف اهب نابتساو ةلبذ

 نسح ناسللا يصف ربخ ملاو رظنملا سبام ةبقاثلا ناهذالو ةرهابلا

 نفدو هللا همحر دهشدساو هتقو ىف لامكلا لاجر دحا مالكلا واح نايبلا .

, 

6 

 هن نلت ككيقه ١) 7 تيل يك نيا 00

 ةربقيب نفدو هع. ةنس نم ةجحلا ىذ رهش نم رشع ثلاثلا دحالا موي

 # علو ةنس هب ىنربخا اميف ةدلوم ناكو سابع نبا

 ف

 نب نمحرلا دبع نب 5 ديحتم نب نمحرلا دبع نب ديد نب دي
 م هللا دبع ادا ىنكي ني زو ىنمحرلا دبع رصانلا نب نويلس نب مكح

 ةعامجو جارس نب ناورم ىبأو حرف نب ده هللا دبع 0 نسم عمس

 ديف اسدقم هباحدصاو كلام بهذم ىلع هقفلل اظفاح ناكو اههاوس'
 ةئيدمب هللا همحر ىفوتو هيلط رظوف دقو مولعلاو فراعملا ىف انئفتم

 « هع[ ةنس ىف ةرصب فنك دقو ةربق

ْ 4 
 ركب ابا ىنيب ةيليبشا لها نم ىسيقلا رهاط نب دمحا نب ده

 نودعس نبا نم عمسو هب صقخاو اريثك ىناسغلاىلع ىبا نع ذخا
 هنع سائلا ذخا هب اينتعم هتفرعمو ثيدح لاب اروهشيم ناكو ىورقلا ظ

 ةئس نطذ كوال قدايج- شال هليل ضو يملا الرا انأإ هيدر ا دل

 « 229 ةنس ةدلوم نأكو ةعإ

 ايلا
 ىئبرعلا نب دمحا نب هللا, دبع نب دمحتم نب هللا دبع نب دمحم

 ظ ط) دمحأ ط) رمحاالاب فرعي '



 ا. 7

 كو ظ

 ابا ىنكي ةيليبشا لها نم ىرفاعملا

 اهسرح ةيليبشا ةنيديب هتيقل اهظافحو ابتميا رخاو سلدنال ءايلع مانخ

 13 هأ' ةئس نس ةرخالا ىدمج, نم انلخ نيتليلل نينثالا موب ةوححض هلل

 لبدسم دخالا موب قرشملا لل هيبا عس له ةئأ هللا همحر ىنريخاف

 نيثدحتملاو ءاملعلا نم ةعامج اهب ىقلو ةدنع هقفتو ىشوطرطلا ديلولا

 رابجلا دبع نب كربملا نيسعلا ىبا نم اهب عمسو دادغب لخدو

 نسيو ىيقيرلا ده ,نب دارط نيزاوفلا ئبا تيرشلا :نمو ىفرهصلا
 ىف يف زاجملا لل لدحر مث ريثك مهريغو ناخرط نب ركب ىبا

 دماح اباو ىشاشلا ركب ابا اهب بحصو ةيناث دادغب لل داع مب

 ملعلا مفضو مع هقفتو مهلع ذخاف ءايدالاو ءافلقلا نم ايهريغو ىسوطلا

 نيثدحميلا نم ةعايج ةبردنكسالاو رصيب ىقلو دادغب نع ردص م مهم

 ميو ا 0 سادن الا 18 داع مث مهدافاو مهنم دافتساو مهخع بتكف

 لل ةلحر هل تناك نيم هلبق دحا ءلخدي مل ريثك ملعب ةيليبشا ةدلب

 عمجلاو بيف راحبتسالاو مولعلا 04 ننفتلا لها نم ناكحو قرشملا

 اصيرح اهعيبج ىف اذفان اهعاونا ى اكتم اهلك ىفراعملا ى امدقتم اهل

 لا عمجتو اهنم'باوصلا زييدت ىف نهذلا بقاث اهرشنو اهئادإ ىلع
 ةرثكو فنكلا نيلو ةرشاعملا نسح عم ىالخالا بادا هلك للذ

 نيلاظلا ىف ال ساكو دماكحا .ذوففوا ةنَدكو ةتسارصل اهلها هب * هلل

 تارق هثبو ملعلا رشن ىلع ليقاو هادا نع قرص مث, ةبوهرس ةراوس

 ١ رحبتسملا ظفاحلا ملاعلا مامالل ركب



 ' ا دلع 1

 3 ةدلوم نع هتلاسو هفيلاوتو ةتياور نم اريثك ةبطرقو ةيليبشاب ثعيسو هيلع

 ىفوتو م18 ةنس نيعش نم ندقب نايثل ىسيمتكا ةليل تدلو ىل لاقف
 « هرتز“ ةئس نم رخال“ عهبر ىف ساف ةئيدهب نفدو 5 ةودعلاب هللا هيحر

4 

 نباب ىرعي دوعسم نب ىبحي نب ميهاربا نب نمحرلا دبع نب ده
 ىبا نع ىور نسحلا ابا ىنكي ةبطرق عماجب ةالضلا بحاص زازولا
 الضاف اغيد ناكو انخويش ةعامج نع ذخاو اميدق جرف نب دج هللا دبع

 طخعا ليمج اهعينجل لقنلا نسح اهل اعماج راثالو ملعلا دييقتب اينتعم

 هللا همحر ىفوتو ىلعت هلل ركذلا ريثك ةالصلا ليوط اعبث ةقث ةقارولاو

 « ضبرلاب نفدو هزت“ ةنس ةرخآلا ىدمج ىف.

 ظ هع

 دبع ادا ىنكي ةطانرغ لها نس ىريينلا ىلع نب نمحولا دبع نب ده

 ةلماكلا ةيانعلا لها نس ناكو انخويش نم ةعامج نع ذخا اهبحاص هللا

 اهنم هبتك ايل انقتم اهل اعماج رابخالاو ننسلاو راثالاو ملعلا دييقتب

 ةنس ةدلبب هللا همحر ىفوتو لاجرلاو ثيدحلاب اياع اتبث ةقث ناكو
 ظ يب هع

 ريل كلو
 نس نيغو ةبطرق لها نم ةملسم نب هللا دبع نب مديعتم نب ده

 نت اريثك ىناسغلا ىلع ىبا نع ىور ركب ابا ىناكي اهنايعا

 ناكو ةريغو جرف نب ده هللا دبع وبا هل زاجاو ىسبعلا نسحعلا ىبا

 م) ساف نم ةبرقس ىلع ةليغمب ) ده نب
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 هنأ

 7 رخبتسملا ظفاحلا ملاعلا مامالل ركب ابا ىنكي ةيليبشا لها نم ىرفاعلا
 اهسرح ةيليبشا ةنيديب هتيقل اهظاقحو اهتميا رخاو سلدنال ءايلع مانخ
 ش ه[1 ةنس نسم ةرخالا ئدمج, نم انلخ نيتليلل ننثالا مون ةوححص هللا

 ١ لهتسم دحالا موي قرشملا ل هيبا عم لحر ةثا هللا همحر ىنريخاف

 نب ده ركب ابا اهب: ىقلو ماشلا لكد هناو 285 ةنئس نم لوالا عبر

 نيهثدحتملاو ءاملعلا نس ةعامج اهب ىقلو هدفع هقفتو ىشوطرطلا ديلولا

 رابجلا دبع نب ككربملا نيسحلا ىبا نم اهب عمسو دادغب لخدو

 نسو ىبقيرلا دهم نب دارط سراوفلا ىبا فيرشلا نمو ىفرهصلا
 ىف حف زاجملا هس لحر مث ريثك مهريغو ناخرط نب ركب ىبا

 هريغو ىربطلا ىلع نب نيسكا ىلع ىبا نس ةكمب عمسو 89 ةنسا مسوم

 دماح اباو ىشانشلا ركب ابا اهب بحصو ةيناث دادغب لا داع مث

 ملعلا عمسو مهدنع هقفتو مهنع ذخاف ءايدالو ءاملعلا نم ايهريغو ىسوطلا

 نيثدعملا نم ةعايج ةيردنكسالاو رصيب ىقلو دادغب نع ردص مث مهم

 مدقو 11“ انس سلدنالا كل ا مث مهدافاو مهنم دافتساو مهنع بنتكف

 لل ةلحر هل تناك نيم هلبق دحا لخدي مل ريثك ملعب ةيليبشا ةدلب

 عمجلاو اهيف راحبتسالو مولعلا ىف ننفتلا لها نس ناكحو قرشملا

 اصيرح اهعييج ىف اذفان اهعاونا ى اكتم اهلك ىراعلا ىف امدقتم اهل
 2 عملو اهنس'باوصلا زهيدت ىف نهذلا بقاث اهرشنو اهثادإ ىلع

 ةرثكو فنكلا نيلو ةرشاعملا نسح عم ىالخالل بادا هلك كلذ

 عفنف ةدلبب ىنضقتساو دولا تابثو دهعلا نسحو نيفنلا مركو لايتحالا

 نيماظلا ىف هل تناكو هساكحا ذوفنو هتدشو هتسارضل اهلها هب * هلل

 تارف هئبو ملعلا رشد ىلع. ليقاو ءاضقلا نع نفرص مث, ةبوهوم ةوبوض

 . هه : حصر اهي همم ةوعت تيا هيأ“

 و



 00 هزت
 هدلوم نع ةتلاسو ةقيلاوتو هتياور نم اريثك ةبطرقو ةيليبشاب ثعيسو هيلع

 ىيفرتو ماه ةلسإ نيحشب نم .نمقب !نايللا يشرح قليل تالز ]ل

 « هرعإ» ةئس نم رخالا عهبر ى سأف ةئيدهب نفدو ١ ةودعلاب هللا هيحر
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 نبأب فرعي دوعسم نب ىبحي نب ميهاربا نب نمحرلا دبع نب ده
 ىبا نع ىور نسحعلا ابا ىنكي ةبطرف عماجب ةالضلا بحاص زازولا

 الضاف افيد ناكو انخويش ةعامج نع ذخإو اميدق يرف نب دج هلا دبع

 طا ليمج ابعيمجل لقنلا نسح اهل اعماج راثالو ملعلا دهيقتب اينتعم

 هللا همحر ىفوتو ىلعت هلل ركذلا ريثك ةالصلا ليوط اعبث ةقث ةقارولاو

 « ضبرلاب نفدو هزت“ ةنس ةرخآلا ىدمج ىف

00 
 دبع ابا ىنكي ةطانرغ لها نس ىرّيمنلا ىلع نب نمحرلا دبع نب ده

 ةلباكلا ةيابجلا لها نس ناكر ايصييش نماةعامج ىد ذك 0 0١
 اهنم دبتك ايل انقتم اهل اعماج رابخالو نئسلاو راثالو ملغلا ديهقتب

 ةنس ةدلبب هللا همحر ىفوتو لاجرلاو ثيدحلاب اياع اتبث ةقث ناكو
 يب هزم

2001 
 نس نيغو ةبطرق لها نم ةملسس نب هللا دبع نب مط ديحم نب دهن

 نو اريثك ىاسغلا ىلع ىبا نع ىور ركب ابا ىنكي اهنابعا
 ناكو هريغو جرف نب ده هللا دبع وبا هل زاجاو ىسبعلا نسحعلا ىبا

 ط) ساف نم ةبرقم ىلع ةليغمب طر دي نب



 . هرعلا ربخ ةالصلا لياوط و دقلا ىلاع انواصتم انيد ايرس الضاف

 .. ىف هللا همحر ىفوتو ةعلاصلا لامعالو ريلا لاعفإ ل! اعراسم نلعت

 . 281 ةنس ةدلومو هزع5 ةنس نم ىلوالل ىدمج

66 

 ةعيفرلا اهتويبو ةبطرق لها نم ثيغس نب ده نب سنوي نب دهن
 نمو.دنم عمس برف نب ده هللا دبع ىبا نع ىور ديلولا ابا ىنحي

 لو رجلا ديم نب زاخو .ىسبعلا نسحلا نيياو' ىناسغلا ىلع. ىبا
 هلل ركذلا ريثك افيفع اعضاوتم ًالضاف اريخ ناكو مهردغ نسعو اريثك هيبا

 0000 00 | حاس انيلاو ةالملا'ليرط ةسيلا عيرس ىلع
  لسفو ةهابنو ةلالج تيب نم هل ةرامعلا ريثك ةبطرقب عماجلا دجسلاب

 رشع ناثلا ىر هللا همحر ىفوتو ةبطرقب ماكحال ىف رووشو ةنايصو

 « مرحمملا ىف 8. ةنس ةدلوم ناكو هزعا/ ةجس نابعش نس

 ظ هك

 ىنكي ةبطرق لها نم ةرهخ نب دم نب ط نمحرلا دبع نب ده
 ةلج نس ناكو مس انيحتصو اندويش نم ةعامج نع ىور ديلولا ابا

 عساو ةياردلا ريثك اهل اعباج اهلك ىناعلا ى_ اننفتم ظاقحلا ءاملعلا

 ى. دهبرب ىقوتو جو ةسفلا ىر ةبطرق نع جرخو بدال لفاح ةفرعلا
 « 489 ةنس .هب ىنربخأ اييف ةدلوم ناكو هدإ ةغس نم لاوش

 م
 ىنكي ةيليبشا لهإ نم ىبلكلا نسوي نب قازرلا دبع نب هدجت)

 ط) هللا ديع 2 ©) تبثو هطخ» ىذلا لصالك ى مسالا اذه تبثي مل
 الك نس ةرط « ةريغ ىن

 نمت نسناس ست 12

 شا / د



 نع

 ابا ىنضافلا بمعحصو قزوهلا مساقلا ىبا نع ةدلبب ىور هللا دبع ابا

 ركب ابا ىقلو اميدق لحرو ةليوط .ةدم انخيش ىبرعلا نب ركب

 اباو باطنعلا نب هللا دبع اباو فرشم نب نسحلا اباو ىثوطرطلا
 هضعب هيلع انارق دقو ىدع نبال لماكلا ةياورب درفناو ىفلسلا رهاطلا '

 دقو ىوردو كنردوج أمد الاع ابهبذ ائيد ًالضاف ناك :ءيمح اغعلوانو

 ىثوتو ةأيآ ةافعاف هافعتسا مث ةجاب ةنيدم ىلع ركب وبا 52 ةاضقتسا

 ىدمج نس رشع سداسلا سيمخا مود رصع نذدو ءاعيرالا موب هللا همحر

 2 (ىرخأ ط١ هل (معا/ و ف د هك ةحبسأ نم ةرخآلا

 قرشملا نم ىنيمداقلا نيدمحمما اي 1 ايرغلا نمو

0 48 || 1 

 ىنب دايز نب ميهاربا نب دهن نب دسأ نب ده نب نيسح نب دهن

 لخكد هللا دبع ادا 0-تآ< ا ىنبطلا ىمهيمتلا عقيب و

 عساو ناكو هنم رعشا :سلدنالا * رنا ملو "05 ةئس سلدنالا

 كلملا دبع رفظملا ةدبشو "واع ةنس ةجححلا ىذ 2 قوتو مد

 نايح نبا ةركذ سيطف نبأ ةيلع ىلصو هخلود لها ق*وماع ىبا نبأ ظ

 « ةناس تالثو ترافق“ | مئاش عشا كش فلا

]]659 

 لها نم رمشلا نباب نورعملا ىومالا هللا دبع نب ىلع نب ده

 جاالصلاو ريخأا ريهش هتقو ى ةببس ثدحتم هللا ديع.ابا ىنكي ةببس

 بمهو ومع ىبا نم 6 أهب ماقملا لاطاف سلدنالا | لخد عرولاو

 5( لا! لخر
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 دف

 3 بياجتعو بيارغ ةدنع تناكو مهريغو زارخلا ناو ةرسم نبا

 هبتكو ضايع نب لضفلا وبا ىضاقلا هيندافا ةئام عبرا دودح ىف ىفقوتو
 « هطخ ىل

 ظ 5“

 ةعبوز نايح نبا لاق ركب ابا ىنكي عْبَوُر نب ىسيع نب ده
  ملعلا ىف هلو ناوكذ نبا باحتصا نم ناكو ةرصبلا نم هلصاو ىتبس

 هليعو ةدلب ءاضق رفظملا هالو ةّينملا ل هتّدا قدض مدق ةمارصلاو

 ىلع نالخلا كل دومح نبا امس نا لل تلصتاو هتيالب تدنحمف

 ةثاس عبراو نم نيتنثا وا يدحا ةنس مبيف ةمهتلا ى و هلثقف ناورم ىنب

 اضيا هيندافا هقفلاو ثيدحلاب ةفرعمو قرشملا لل ةلحر هل تناكو

 « ةديب ىل هطخو ضايع نبا

 أ[

 نب بعضم نب ده نب هللا دبع نب ده نب دحاولا دبع نب ده
 ةكيب ةدلوم تاكربلا ابا ىنكب ىريبزلا ريبزلا نب هللا دبع نب تباث
 لخد م اهب عمسو رصمو ماشلاو دادغبو قارعلا لخدو مها ةئس

 ده نب ىلع نسحلا وبا ىضاقلا مهنم ةعامج نع اهب ثدحو سلدنالا

 وباو ىزورملا ديز وباو ىفيجتعلا ليربج نب دهم نب دهتو ىحارجلا

 باو ىنطقرادلا نسعلا وبار ىرببال ركب وباو بالجلا نب مساقلا

 نب ىلع نسل وباو ىفريسلا نابزرملا نب هللا دبع نب نسحلا ديعس
 باو ىراذلا ليعامسا نب ركب وباو ريسفتلا بحاص ناسمرلا ىسيع

 ىذوبنشلا جرفلا وبار ىرقملا ىناتكلا صفح وباو نوبلغ نب بيطلا



 نرخ
 ؤبأو باريلا مساقلا وباو هثديصت ىناقاخلا محازم ىبا نسمع فورد

 مدقت ام ةربخ نم ركذو ينالوخلا هنغ ثدح ١ مهريغو ىاسانسلا نما

 ناك لاقو جرزخ نب ده وباو ىثالدلاو مزح نبا اضيأ هنع ثدحو

 عع ةنس هنع تذخاو ةيليبشاب هتيقل لاقو هلقني اميف ايرحعتم ةقث

 م« هللا ةمحر اعتمس ناكو |”6ا ةنس ةدلوم نأ ىربخاو

1 

 لاقو ىديمحلا ةركذ هللا دبع ابا ىنكي ىفوصلا عاجتش نب دهن

 ىوذو نيققحمملا ةيفوصلا ءامدق ةقيرط ىلع اروهثس احلاص الجر ناك
 دلل 1 ' هييار ذقو تانم ىنا هلي اكذقف ماقا مث نيلوجعملا ةحايسلا

 ايثدحمف كلذ نم .رخ .ابفرق تاو 80 عمسأ ملو هان عبراو نيثالثلا

 لاق تيرغنلاب هسلجسم  ىفب بناكلا [قيشر نب دمحأ | سايعلا وأ هلع

 مايا رصمب ثنك لاق ىفوصلا عاجمش نب دج هللا دبع وبا ىفثدح

 لاف نا رخل: ىبعبل :نلذاكيركذظ تائونلا قل ىسفن :تقانف ىتحاهس

 لاق عولبلا ترهان ديقةلييش اهلقم تب اعل ةيفونع ةارما انهاه ف

 ىلصت ةلبقلا ةلبقتسم 8 اهيلع تلخد ايلف اهتجوزتو اهنبطخمف

 ىلصا ال اناو ىلصت اهنس :لثم ىن ةينص نوكت نا تييعتساف .لاق

 نان ىبنايع ىنتبلف وتح هيل ردق اس تيلضو. ةلبقلا * :تليقثيلاف

 لثم ناك ىنااثلا مويلا ىف ناك املف ىالصم ىف تمنو اهالصم ىف

 تلاقف ىنْعم انعامتجالا ةذه اي اهل تلق ىلع لاط املف اضيا كلذ

 0( ىضرفلا نب ديلولا ىبا نع ء هللا دبع ند سنوي ىضاقلا كثتدح

 اهركذ ةءاخمحب اذه تاكربلا ىبا نع 3

 )ل8 ءاتاما6



 ناكر ب

 نم تييحعتساف لاق ةعئمأ امف قح 9 نمو ىاالوم ةمدخ ىف انإ 0

 ابحاصم تلاقف رفسلا تدرا دق ىننا تلق ككيبل تلاق هذه اي

 نا ةنجلا ىف ىسع همامتب هللا ضقي مل دبع ايندلا ىف اننيب ناك

 لاق عدوتسم ريخ هللا ثتكعدوتسا تلاقف هللا ىسع اهل تلقف هللا اش
 تلاسفا ,نيدس دعب رصم 011 كيبَع مل لاقا تججرذو اهلهم ترهتوتف

 اهمحر دابهتجالاو ةدابعلا نم هيلع اهتكرت ام لضفا ىه ىل ليقف ابهنع

 ش يي هللإ

1 

 دكجي قو ةلا جاح ىبا نب مساقلا نب ديحتم
3 

 مدق هللا دبع ابا

 بيطلا ىبا نع ةياور هلو ةيام عبرالا وعدن ىن ابيب ثدحو ط ةبطرف
 دهن مبا نع ةرهغو عوبرب نب دهن وبأ انربخا ةريغو ىرقملا نوبلغ نبا

 نم هتلقنو ىجرزخلا ميهاربا نب مساق ديحتم وبا انإ لاق جررخ نبأ

 قورقلا جاح با ىنب مساقلا نب دج هللا دبع وبا ىنربخا لاق هطخ

 ىععن ىناتاف رضمب ه5 ةنس تغك لاق ةبطرقب عماجلا دجتسملا ىف

 لك ل لع كلذ ىنعنم ىتح اديدش ادجو هيلع تدجوف هللا همح لو

 افقاو هللا همحر ىرقملا نوبلغ نب بيطلا وبا رمشلا اكو ناب لف

 ىل ركذيو ىفريصي لعجمف هتيتاف يف ةجوف ىفع لذ دغلبف ىتفرعم ىلع

 دوعا وه ام لل عجرا ىل لاق مث ةيزرلاو ةبيصملا ىلع ربصلا باوث

 م) ارجات



[ 8 
 ابلكاش اسمو ةقدصلا لثم ريخلاو ربلا لاعفا نس ثبملا ىلعو قكيلع

 لات دضل| لاف مث ةليل لك تارم رع دحأ هللا ود لف هيلع أرقا نأ ىرماو

 ىارخ لضفلاو ريخلاب نزورعم لجر رضيب ناك يدع ني كلذ ف

 مهرب اقم نم أورشن لذ ساملا ناكو رص ةربقس 5 هناك د فل

 منوم بجوا ىذلا ى 5 لا و مسهل ميفلخ ىبشم دف ناكف

 نع نلخت دق هترفح ىلع الجر دجوف اهلا اوهجوت ىتلا ةبجلا لل

 متءاج ةمحر دلع“ لاقخ نسيزي نكاح مىقلا نع هلاسف ميتعامج

 امرأ قعنقإ دف كنا لاقف مهغس تيضم البف هل لاقف ابهنومستقي

 هل تلقف نيلسلا نم مبهتاي اميف مهمسافقا نا نع ىدلو نم ىبهتاي

 رشع موي لك دحا هللا وه لق ارقي لاق كدلو نم كيناي ىذلا اسو

 عمس ذم هنأ ىل نوجلغ نبا عمشلا ركذف ؛اهنرؤ هللا ىو را عئاوج

 رشع موي لك ىب دحا هللا وه لق هيدلاو نع ارقي ناك هنا ةياكحلا هذه
 ونا تان نإكان :ةلاجلا هذلو لؤي ملو امبنم دحاو لك نع تارم

 تارس رشع دحا هللا وه لق ةليل لك هنغ ارقي لعجتف طايخلا سابعلا

 ةدس ةينلا ةذه ىلع تثكيف نوبلغ نبا نبعلا لاف اهباوث هيلا ىدهيو

 لاقف مونلا ىف سابعلا انا كتيازنا للحد نع ىنعطق روتف ىلا ضرع مث

 ثنك ىنلا' ضلاخلا هركسلا فكلذ انع .ثعطق مل بيطلا ابا اي ىل

 هللا مالك صلاخا صااخلا تلقف ىماخس نم تبعناف هنم اغيل هب هجوت

 اهارقا تعجرف دحا هللا وه لق باوث هيلا هجوا ثنك امناو لجو رع

 ةخنس رطفلا موسي هب رملاب ىفوت لاقو نايد نبا ةركذو هللا همحر هنع

 م) ركشلا



 معو

 ةراجتلا روما * ف ذافغلاو نافعلاو ةياورلاو ملعلا لها نم و د عام 198 عب

 أ[11

 نسب دسا نب ثرحلا نب زيزعلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم

 لضفلا ابا ىنكي ىمهمتلا نايفس نب دوسالا نسب نمهلس نب ثيللا

 ىنبا نشو صلخ#ىلا نمحرلا دبع نب دهم رهاطلا ىبا نم عج ىدادغب

 دبع نب هللا قزر نربخا كاذكد ىبيبحلا لاق هدعب نمو تلصلا

 ةاس ةدلوم نا لاقو همع نبا وهو ثرحلا نب زيزعلا دبع نب باهولا
 مايا 0 ناوريقلا م لضفلا وبأ جرف بداو ملع كيب ط نم وهو 00

 مث كلذل باجتساف سابعلا 1 ةلود لل ةأعدف سيداب ىنب زعملا

 سلدن الل ين ايد جرخف دالبلا ىلع برعلا تلوتساو ياي ترجو

 تينايخحجو ةلطيلطب رقتساو هيلعو هيداب مهيد ىطحو مك ٍهأس ىقلف

 ةعيجلا ةليل اذه لضفلا وبا ىنوت نايح نبا لاق عمهرع ةنس ف 39 ةتافو

 نوماملا فنك ىن ةلطيلطب 25 ةغس لاوش نم ثتلخ ةليل ةرشع عبرال

 بذحكااب دع ناك اذه لصفلا ابا نأ ركذو ىنونلا ىد نب ىيعك“

 يب هنع هللا افع

5 

 هللا دبع ابا ىبنكي ىرهاظلا ىرصبلا بلاط ىنب هللا دبع نب ديت
 انونن عمس هنأ ركذو جرزخ نبا ةركذ 2. ةنس ارجات سلدن الا مد

 قرشملا دالبب اريثك لوجمتو ىسايقلا دواد بهذم ىلع ناك لاقو "اور

 ط) لها

 كوم اس...



 هزت[

 بلطب !دعبا هناو مهر ةدس هدلوم نأ انربخا لاقو اهخويش نع ذخاو
 « هنس نس ةثادح 9 ملعلا

11 

 مدق ملاس ابا ىنكي ىرهاظلا ١ ىنالوبخلا دوه نب نميلس نب ده
 نسحلا وبا هيلع ايلد لاقو جرزخ نبا ةركذ عام ةنس ارجات سلدنالا

 ءاخنلا لدا نم ناكو هبيك صعب هنع انيورو هتيقلف لدابع نبا

 نع ةعساو ةياور اذ ملعلا نم نونف ى افرصتم نسحلا رعشلاو ظفحلاو
 ارق ادج ةيلاع هتياورو امهربغو ناسارخو قارعلا ومش نم ةيلبج

 يبهذمل ادقتعم ناكو رصمب ىرماسلا دمحا ىبا ىلع عبسلا تاارقلا

 |[ ةكس نابعش ى هتياور ىلز اجا لاقو مهل اجخحم هباحدصاو دواد

 *« 4 اساع الع نبا ذهموي وهو

 اذ

 5 وكب ىسابعلا ىشرقلا ملف نب هللا دبع نب لضفلا نب دهن

 ةيلع انلد 0 جرزخ ن نبا ةركذ عإ] ةنس ارجات سلدن الك مدق مشاه

 ىلع ىدادغب ودو ةكمب هب هءامتجاو هتفرعمل ىثارهملا نب ركب وبا

 نييفوكلا بهذم ىلع ةيبرعلا لها نس هباححصأو ةفيخح ىبا بهذم

 لصفلا لها نم ناسللا 0 قلخلا نسح لقعلا ع ناك

 « م”در* ةنس ةدلوس نإ ةربخاو ةياورلا عسأو ناكو ةقئلاو

16 

 برغلا أيا ىنكي نا وروقلا ىهبهنلا برغلا ىبا نب مهين نب ده

 طرب, ىنارحلا - 3) ةكس
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 ناز

 ةقثلا لها نم انمسسم اخيش ناكو ع1 ةنس ارجات سلدنالا مدق

 هلقني اميف ىرحعتلاو قدصلا لها حا ناكو ةياورلا عسأو لضفلاو

 [ا/[ ةدبع جو اهرهغو ةبطرق خوجشل نم ةرهغ نعو اريثك هيدا نع ىور

 ناكو ناورهقلاو عباد ماشلاو زاجمحلاب ايلعلا نم ةلج قرشلاب ىقلو

 20 ماوعإ ةثالث وحب انع هفرصنم دعب ىفوت هذا انغلبو رخال ةنس هدلوم

 أ ررخ نبل «ركف#نإوزهقلا' لمع '* :نسعب

1 

 مق دياز انآ ىنكحي ىولعلا نيسعلا نب قاد نب ديز نب دم
 بيدا دهقف عس ناكو بهذملا ىفناش ناكو اع[4 ةنس سلدن الا

 امدقتم ريبعتلا ملع نس ناكو ةياورلا عساو رابخالل اظفاح' ارعاش

 * ىجرزخلا ده وبا ةركذ ه8 ةنس ةدلومو هيف

]| 

 لينعلا ىرتستلا دعجلا ىبا نب سهلس نب كلملا دبع نب ده ظ

 لاقو ىجرزغلا ةركذ ع“. ةنس ارجاأت سلدنالا مدق ركب ابا ىنكي

 انيادو لبخح نب دمحاب امتوم اننستس سفنلا هيزن انيدتس اريخ ناك

 املاع ناكو ناسارخو قارعلاب ةلج ويش نع ةعساو هتياورو هبهذمب

 هدلوس نا انربخا لاقو ريسفتو بارعاو تاارق نس نارقلا مولع نونفب

 « احيحيصم ءاضعالا ىوق اعتمس ناكو "05 ةنس رتستب

 لاخلا

 قتلا 00١ 8020) ةرابع نب ديلولا نب نمنع نب :ديغس نب د
 نبا هركذ اعبث ةقث ةياورلا عساو بمهذملا ىعفاش ناك هللا دبع ابإ

 و



 ترغإ#

 حاباو هتاياور ضعب هنع تلمحو ان": ةنس ةيليبشاب هتيقل لاقو جرزخ
 ف 06 0 ةدلومو ماعلا نم ةدعقلا كش 0 ةهطيعد أهريامسد رابخالا 4

: 1 
 م١ ةنس ناضمر رهش ىف ةبطرق مدق ىسافلا قنولخم نب ده

 ةيقيإب نب ديعس نمثع ىبا هم م منج هيقفلا بالع نب ديت هدع كيعكاو

 اذه ىلع ناكو بانع ىبا لاق هنع اهب امهربخا دواد نب دوعم ةظعوم

 عماجاب ناضمر رس دوهنتول مد ناك ةيسحأو كابليلا آظظآ07 لجرلا

 + كلذ دعب هرا مل مث

1 

 ىنابيازخلا ئزارلا ثراولا دبع نِمانزيحرلا 38 ند 0 ا

 ظفاحلا ىناهبصاالا ميج ىبأ نسم ناهبصاب عمس ركحب ايا ىنحي

 نسحتس ىلع ىباو ساعتلا رمع نب نمجرلا دبع ده ىبا نس رصدبو
 سلدنالاب معشر مهريغو سدقملا كيبد ماركلا ئا نب رفعج نبا

 اش ناكو امهريغو ىلايجتنشلا ده د نمو ىرقملا ورهع ىبا نس

 ريع وبإ هنع ثدح قلخلا سح ائيه اعضاوتم ابيبل اقيد اييلح: احلاص

 دبع نب رهامجو ىقراشلا ده وباو ىجابلا ديلولا وباو رملا دبع نبا

 لاق نسا نب دهم ركب وبا انربخا لاقو مزح نب ده وباو نمح وللا

 لوقب اشاناف

 ا!وقيطاف ليكن من اوققدف اذويساح

 م) ىلبشلا



 1". 199 م.

 نع

 اميف اقرغ كلانه تاسو هنم انعيسو سلدنال لخد ىديبعلا لاقو

 « ةثام عبراو نيسمخلا دعب ىنغلب

]| 

 دا ىنتكي ىدبلاب فرعي ىعفاشلا ىدادغبلا ميهاربا نب ديحتس

 بحاصلل ميندشنا لاقو هنغ ىورو ربلا دبع نب رمع وبا ةركذ رصن

 رذع ىبا نم ىكشلا ىباصلل وا دابع نبا

 لكلا ىلا لذلا ئرذف نا تبجتلاب ةعانط نيارما نيج :كجمج اذا

 00| ]ار ال ايل دب ترج اس ريف انهتب لاس الغ
 * ْقيُض قزرلاف ملعلا نوكي ثيحو عساو قزرلاف لئلا نوكي ثيحتف

 انييسومم
 ىضترملا ةداخ نس دعس ابا نكي ىدادغبلا ىييعزلا ده نب دي

 رعشو لبنو ثدا اذ ناكو اهب لوجتتو ارجات سلدنال لخد ىولعلا

 ىرقمللا ىَرُذ نب نسحلا وبا اذنهب ىل هفصو ضاهع نب لصفلا وبا لاق

 *« ةرعش نس ةدشناو هيقل هنا ركذو

0 

 لاو هلا هشأابا !ثكيا ىزرفلا لالي قب:لع ىو نويعس .نب .دمص

 ءقفلا للغزلا دبع نب دمحا ركب ىنا تس اهب» عمس ناوريقلا' نم
 نب نسحلا ىبا نم رصدب عمسو ايهريغو روظانلا طنب ده ركب ىباو

 ىلع نب دهم ركب ىباو رخص نب نسحلا ىبا نم ةكببو رهئم

 لوصالاب ملعلا لها نم ناك ىلع وبا لاق ىورهلا رذ ىباو .ىعوطما

 ط) نب دج



 كا

 دنع ىلع وبا 2-0503 ناوزيقلاو نويت 5 ثيبدحلا بدنكو عورفلاو

 ناورهنلا لها نم ةخويش نع نودعس نب دهم ىنربخا هظحب .تارقو

 ام دعم ملف ةلييس لدا ةءاج هللا همحر هيقفلا ىنياقلا نسحلا ابا نأ

 ناكو لياسلا كلذ لعفف هذه باب م درفلا ( اذه) 'عّلقا هل'لاقف ةيطعي

 نسحل] وباو ىفدصلا ىلع وباو ىدسالا رحب وبا انخويش نم هنع انربخاو

 ىبباو رفعج ىبا نب ده وباو ىضاقفلا ردرعلا دبع نب دهتو ثيغم نبا

 ةب رملاو ةينستلت ةبطرقب هك سانلا عمسو مهردغو 5 بيبدح نب رهاعو

 يي [ع88 ةّكس ىلوالا ىدمج ل نتايعاب قووتو دالبلا نم أاهريغو

 ظ |لمال ظ

 ىور ركب انإ ينكب ناوريقلا رباعلا ىدسالا ةيعن نب دعم

 ىتا نب ىلَعو وبلا م نب ناورمو ىسافلا نارمعع ىبا نع ناوريقلاب

 ملعلاب اينتعم ناكو مهريغو ىلقصلا قحلا دبعو هنع رثكاو رباعلا بلاط

 ققوتو ةقعضد ماتدوكب ثكعمسو ةثئعح انوُددحَو انقموط نم ةعامج ةكتع

 ه« هيلا ككلذب هتيصوب ارفلا نب هللا

 1 'ء

 وصحن اهتم ىناورجقلا لافتا: هيقؤش نتج طيعن_ ىلا لبو
 ععال ةنس ابهيلع برعلا ةنتف دادتشا دنع ناوربقلا نع جرخ هللا دبع انا

 دس اسلم

 ط) باب درف علقا 6) بيبح نب رساع وباو ) ىلع
609 



1129 

 دف

 لوحمفو ايدالل ةلج نم ناكو اهريغو ةيرملا نكسو سلدنالا مدقو

 ىبا نع ةياور هلو هلك كلذ ىفنعم ىف ١ ةفلوم بنتك هلو ارعشلا

 هيلع ىنثا دقو امهبححصو ىسافلا نارمع ىباو هيقفلا ىسباقلا نسل

 بيدالا هنبإ هنع انربخا دقو ءاكذلاو ملعلاب هفصوو ىجابلا ديلولا وبا

 انيلا كلذب بتكو هيبا تاعومجتم عيمجب دهم نب رفعج لضفلا وبا

 ١ « هللا همحر هطخ)

1 

 ةمد رك نع ةكمب ىور ركب ابا ىنكي ىلقصلا قباس نب ده

 وباو ةيطع نب ركب وبا هع انربخا ديلا ذل ام مالكلا لها نيم ناكو

 عمدر ى رصمب ىفوثو اذهلا امهباتك ىف ىرقملا دمحا نب ىلع نسعلا
 * عا“ ةغس لوالا

 أ[

 ىرفاعملا ديبع نب ديلو نب دمحتم نب ىلعي لاقيو ىلع نب ده

 ده ةدج جرخ ةبطرق نم هلصاو ةتبس لها نم نزولا باب, :فزعيو

 لاخ وهو هللا دبع * ىبابو ركب ىباب ىنكي ربربلا ةئتف ى اهنم

 نب ىلع ابا ةيبسب عمس هيلع ىخهبن وهو ضايع نب لضفلا ىبا ىضاقلا
 نب غبصالا ىبا ىضاقلا نم اضيا عمسو نوجحمس نب ناورسو دلخ

 ةدس سلدنال/ ىف لوجتتو امهريغو ىرقملا لهس نب ده ١ ابإو لهس

 امهريغو دهلو نب مناغو ط ةمعن نب هللا دبع ىبا نع ذخاو اهب ربشو

 جلع نيدو ٠



 حزعال

 هنع ىورو ىجابيدلا ليلجلا دبع ىلع نسردف ةيقيرفا دالب لا: لخنرو

 لايك لبق تام انسح اباتك ريسفتلا ىف فنصو اهريغو هبتك
 ةغالبلا لها نمو مولعلا ىف ١ انقتم ناكو ديحرتلا ملغ ىف ىئصو
 ركب وبا اندشنا لاق ةبطرقب ىسرملا ده وبا بيطخلا اندشنا رعشلاو

 ةنبس ةنيدمب اذه قزوجلا نيا
 فقرثعا مث ىهتنا مث ىوعرا مث كورمقا مث ىذنعا مل ادع نم اي

 فلس دق اس مهل رفغي اوهتني نا ةهليزنت ىف هللا لوقب رشبا

 ناكو عم“ ةئس رغص رهش نم نيقب عسل ةعمجلا موي هللا همحر قفوتو
 ب [8[2 ةخس ةئبسي ةدلوم

 أ[

 مد ركب ابا ىنكب ىدارملاب ىرعي ىمرضملا نسحلا نب ده

 الجر ناكو ىرقملا نسحعلا وبا هنع ىور .ابلها هنع ذخاو سادنالا

 ناسح نيلاوت كلذ ٍى.هلو نيدلا:لوصا, ى. اماساو هقفلاب :الاع اهيبن
 ىفوتو لاق ةحاصفلاو ةغالبلا نم رفاو ظح اذ كلذ عم ناكو) ةديفم
 ىنانكلا سابعلا وبا لاقو هتافو 2 ىلع ففقا الو ( ءارحهصلاب

 عب (ع807 ةنس ىف ةبطرق لخد

 أ[

 ابا ىنكحي ىمرضملا نسل ا| نب دهن همسأ نييورقلا نم لجر

 ةكراشيمو لوضالاو تاداقتعالا ملع ىف. ضوبن هل ىدارملاب رهشيو ركب

 عابس قر. جارس نب ناورم ىبا كل فلتخا رعشلا ضرقو بدالا

 0( أانخفتس



 هرعم

 ةغللا وقف باتكب ةهفاشم ميثدخ بلاط ىبا نب ىكمل ةرسبنلا

 دم :نبب رمعا نب :نمحرلا دبع مساقلا ىبا نع نئيلاعثلا روصنم ىيال
 ربلا نب نسحلا نب ىلع نب دهم ركب ىبا نع ىريدصفلا ىبيهتلا
 نع ىزوباسيفلا سودبع نب دم نب ليعايسا دج ىبا نع ىبيبتلا
 ةنيدمب ىفوت هنا ركذي هطخ» لصفلا وبا ىضاقلا لل بتكو ىيبلاعثلا

 « 283 ةنس اهب ضاق وهو برغملا ارحصب طركرا

 ' أ

 هللا دبع ابا ىنكيب ىعبسلا ىييمتلا نيسح نب ىسيع نب ديحتم

 ةيرملاب طبارملا نب هللا دبع ىبا نم عمسف ملعلل ابلاط سلدنالا لخد

 ىلوتو لضفلاو ملعلا لدا نم ناكو امهرهغو جارس نب ناورم ىباو

 مث ةيام سمخو عبرا: وا ثالث ةنس ىفوتو اضيا سافبو ةنبسب اضقلا

 ثبسلا مي ةحيبص ىف ىقوت هنا ركذي لصفلا وبا ىضاقلا ل بنك
 « عزاه ةنس ةدلوم ناكو ه5 ةنس ىلوال ىدمجل ىنيقب عبسل

 ا[

 نجلا ,ىفا نع ئور هللا دبع ابا ىغكي ىلقصلا هللا ذبع نب ده
 بلسو ةظانرغ مدقو هفيلات .نم هقفلا ى ةرصبتلا باتك هيقفلا ىمخللا
 « ةطانرغب هإ١ ةنس ىفوقو اهب هنع سانلا ذخاو اهقيرط ىف

| 

 ةيقب رفا نم هلصا ىوارجلا ىكعلا ديعس نب ةيطع نب دواد نب ده

 * ىعبرلا ليلجلا دبع نع ىير هللا دبع ابا ىبكي ةعلقلا هوبا نطوتساو م.تم+

 مر دكزأ



 ةرعأ
 ناسهتب ىصقتساو اريثك هنع ذخاو ىناسغلا ىلع ابا ةبطرقب ىقلو ةريغو

 دلو مهغلاو ةفرعملاو ملعلا لها نس ناكو ارخا سافب م ةبليابشات مث

 ىذ نم رشاعلا .نيبث ال موي ىبعاض ىفوتو ثدح دقو ةروهشم لذ املس

 نينامثلا رشع ىبف وهو ةدعب انالثلا مو ةوححص نفدو هه ةنس ةدعقلا

 : 000 هللا همهحر

 ؟هللا دمحب  عسانلا ءزجلا رخا

 ىسوم ةمسأ نم باب

1 

 ابا ىنكي رغثلا لها نم دهازلاب فرعي نمحرلا دبع نب ىسوم
 بتنك قرشا كل ةلحر هل تناكو ادهاجتم ةلطيلط مدق نارمع

 هع ثدح ةريغو ىتسلبارطالل دمجا :نب..ىلد .نسجلا : با نبع ابيف
 <« هال ةنس رخآلا عهبر ف لتق الاقو نابحاصلا

 أ[

 دبع نب. سبص نب نآرمع نب لهس نب ىتسوم نب دج نب وسوم
 ىبا نعو ههبا نع ىور دجن انا ىنكي ةبطرق لها نم ىنهجلا هللا

 نب ركب :ئبا ىضاقلاو هللا نوع نب رفعج ىباو وكما هللا دبع

 قاحسا وبا هناع ىور رمحالا نب ركب ىباو ةرسم نب بهوو برز

 مو. ةخس بجر ىف ةاور اس امبل زاجا رفعج وبا هبحاصو ريظنش نبا

 هلصا لاقو ضيدا نبا اضيا هنع ثدحو م8 ةنس نابعش ىف ةدلومو

 ١ ىورُملا دنع ةنيديلاب هانكس ىاكو ابتكس اثدحس ناكو ةسايب نم

 + ةريزغ ةرفح برقو

 .:قرولل دمعحلاو ةيناك ةلباقلا :رتنبعتا 0 ىزُولا



 نونو

16 

 نم :قاكولا نباب فرعي حالملا ىمخللا بل نب ده نب ىسوم
 ةبطرقب ملعلا بلطب ةييدق ةيانع اذ ناك دج ابا ىنكي ةيليبشا لها

 ىورو قرشملاب ةلج اخويش ىقلو || ةئس ج ريبعتلا ملع 8 أمدقتتمو

 ىفوتو ع“ ةنس ةيرملا هل انع لحر لاقو جرزخ نبا ةركذ منع
 « سالإ ةنس ةدلوم ناكو اهّدحا ال ةدمب اهدعب

1 

 دجال اال ىرر ةلطيلط لهاا نم رضخ نب مساق نب ىسوم
 سابع نب دهم ىباو اذحلا نب هللا دبع ىبا ىضاقلاو نيئذ نب هللا

 اريخ ناكو بهذي ناك اهيلاو راثالل ةارق هيلع بلغالا ناكو مهريغو

 « عع“ ةنس تناكو هنيدم صحف ةازغب ةفورعملا ةازغلا ف بيصا الضاف

]| 

 عيس ةلطهلط لها نس نشوج نباب فرعي نمحرلا دبع نب ىبسوم
 قالخا هل الضاف اريخ ناكو دمحا نب هللا دبعو رمع نب دمحتم نس

 الا. التاب لإ ال ناكر انإلا قه ةفيلقلا بادو ن الدم

 * رهاطس نبا ةركذ عت ةئس

 أ[

 وك ةبطرق لها نم ىركبلا تيجان نب ده نب ليذه نب ىتسوم
 دباع نب هللا دبع ىبا نع ىور دمصلا دبع ىبا نباب ىرعيو ده ابا
 نب دمحتم ىباو قاقشلا نب دهن ىبباو هللا دبع نب سنوي ىضاقلاو

 لسفلاو مهفلاو ظفحلاو ملعلاو ةفرعملا لها نم ناكر مهرهغو نوحد

 دهن هيلع مزعو ةبطرقب ماكحالا ىف ارواشم ناكو عضاوتلاو حالص



 ةدأ

 ىنح مايا ةينامث ىنرخا هل لاقف ةبطرقب اسقلا هيلوي نا روهج نبا
 * كلذب اعد هنا نوري اوناكف مايالا كلت ى ىمعف هرمخاف هللا ريختسن

 هيقفلا نمحرلا دبع نب دمحا ىنربخاو امجلاص الجر ناك هئاو هسفن ىلع

 دللا دبع وبا ىل لاق لوقي هيقفلا جرف نب دج هللا دبع ابإ تعمس لاق

 همحر سنا نب كلم نامك ارول اعم» دمصلا دبع نب ده ىبالو دباع نبا

 عجب رل تلخ ةليل ةرشع ىدحال هللا دمح : قفوتو امكي هنيع توقل هللا

 تارقو م”ألع ةنس ةدلوس ناكو سابع نبا ةربقمب نفدو 0[ ةنس لوالا

 ةعمجلا| موب دمصلا دبع ىبا نبا ىفوت لهس نب ىسيع ىضاقلا ط+#

 + روكذملا ٠م ةنس سس لوألا عيبر نم نيقب نامثل رهظلا تقو

 اان

 نسم ديلت ىبا نب ىسوم نب فلخ نب نمحرلا دبع نب ىبسوم
 هللا دبع نب فسوي رمع ىبا نع ىور نارمع ابا كي ةبطاش لها

 ابيدا هدلبب ايتفم اهيقف ناكو هتياور نم اريثك ىرمدلا ربلا دبع نبا
 اندشنا لاق دهم نب دايز ورمع وبا انبحاص اندشنا الضاف انيد ارعاش

 : ظ : هسفنل نارمع وبا انخيش

 00 هلجر مض رئاطك هبلقت ىف رهدلا عم ىلاح

 لرتتشف اهضيلخمت مُر تجب كاكف ىف هيد
 ةراجاب انيلا بتكو ةوقثوو هيلا اولحرو انباحدصا نس ةعامج هنع ثدح

 سمخو ةرشع طعست ةنس رخآلا عيبر ى هللا همحر ىفوتو هط+# ةاوراس
 ىسوجمفغلا ضايع نب لضفلا وبا انيلع هدر * ,ععإع ةنس ةدلومو ةئاس

 + * ةتانز .ض ليبق موج فغو

 ) عبس

1.2007 



 هوز

 ءابرغلا ند

 لكنا

 0902 ل وبا اقيلع هدزر) ىلنوج هلا تي همسلاو جاح بلا

 نكي قساغلا 6 ةقانز نم ” ليبق موُجفُعو ىسوجفغلا ضايع نب لضفلا

 قايضالل ده ىبنا نم ةبطرقي عمسف للعلل أبلاط سلدنأل مدق نارمع ابنا

 دهحلا ليصقلا باو نيفش_نب كثراولا "دعو و ضن“ ب ”ةيعس نفع" قبأو
 ىبحاص ناكو ربلا دبع نب رمعوبا لاق مهريغو زازبلا مساق نبا

 ةارقلا ذخاو اجسجمح ىمحف قرشا كل لحرو مهيلع هقللد اناو مهدنع

 ةكمب عمسو ةربغو .ىرقملا ىمامحلا رمع نب ىلع نسعلا ىبنا نع اضرع

 دهاشو ارهشا نارقلا اهب ارقاو 9 ةئس دادغب لل هجوتو ناوربقلاو رصسو

 ناؤزيقلا كل قرصنا مث بيطلا نب ركب ىبا ىضاقلا سلجس

 ثيدحلا اهب عمساو هقفلا سرادو ءارقال كرت مث ةدس اهب سانلا ارقاو
 نميلس نب دمحا ,ساقلا وبا ىنربخا ىناسغلا ىلع ىبا طخب تارق

 هيقفلا نا هقع هللا ئضر نبا قربخا لاق ىجابلا:دعس نب فلخ نبا

 قفاوف ايش رذ ىبا قلع ارق ناكو ةكس ل ىضم ىسافلا نارمع ابا

 5 لل يرخا دبتك نزاخ لاقف هانكس عضوم ةارسلا ى رذ أبا

 هتارق رنضد اذاف رضاح ريغ وه ماد ام هعشتا"|ذكو اذك اياتك هبتك

 هذه . نكالو ا لا طسس عيوتل رعبا التاب ونال ل ,؛اهلإ دل لاقف هيلع

 نارمع وبا ةيقفلا اهذخاف كلذ لعفاو اهذحف ثنا تيش نا 37

 "2 تمد نع 1 ل 5 ةرطلا د تن از

 يهتم علم +



 حجرن

 نارمع ابا نا تربخا دقلف هثدححي ال سقاو هبنك ذخاو ةكم 80

 * ىروب لبق ةقدمخ ناك أمم انيك از ىبا ند ثدح اذإ كلذ دعد ناك

 هينخن نحف رذ ابا نا كانلذو ىسيع وبأ ىنربخأ لوقف هديتنا نع

 امثا برعلاو ىسيع ىمسي نبا هل ناك هن ال 2 دكا ىباب برعلا

 هنيقل لاق دهم نب متاح مساقلا وبا :ةركذنو هنبا مسأب لجرلا ىنحت

 ناك مهملعأو سانلا ظفحا نسم ناكو 2: ةنس ىتلحر ىف ناوريقلاب

 ةقرعم او مالسلا هيلع ىبنلا ثيدح ظفحو ىكلاملا بهذملا ظفح عمج دق

 لاجرلاب ةفرعيلا عم اهدوج#و ةعبسلاب نارقلا ىرقب ناكو هيناعمب

 ايد هتكرت ايديعح 1 دادغي كلب لحر نيحرج-ملاو مهنس نيلدعملاو

 ثالثل. ىفوت ىرقملا ورمع وبا .لاق: علو .ةغس يفوت" نإ لل ىدعب .شاعو
 ردع وبا لاق 8 ا 510 نبأ وهو مخ ةلسن ناضمر نس نخل جليل ةرشع

 يه 10 كس دحاو ماع ف نارمع ىبا عم تدل رملا دبع نبا

 نار

 سلدن الا مي نورد أبأ ىنكي ىسينوتلا نويقفس نب مصاع نب ىسوم

 ناك لاقو ىجرزلا ةركذو ةيام ٠ ثالثو نيثالثو ىدحا ةنس ارجات

 نم هدلب ةّئيه ىلع طخلا لييج احيصف مهفلا نسح .اروقو لقعلا ريحتص

 نب ركب وبا هيلأ ىنخامح هقفلأو ثيردخحا نس ا طخ أذو يدنا لها

 زاجاو هتاياور ضعب هيلع .”رئييف ةد]بب هد ةتفرعمل ى خيش ىثاريملا

6 

 اهنطوتساو ةبطرق مل ىرصملا ىسرافلا 0 نب 0 نب ىسوم

 5( ةئاع درأو

00 5 

1". 151 



 تن

 نب نسحلا هخويش نم ىرضلا ةباشنلا ديزي ىبا نب. مساقلا ىبا عم
 هنع ثدح. مهريغو ةيويح نب نسل وباو رهاطلا وبا ىضاقلاو قيشر

 « "أ0 ةنس ةبطرقب هتياور ىل زاجا لاقو ىنالوخ ا
1 

 نب ىسوم نب ىلع نب رفعج نب نيسحلا .نب هللا دبع نب ىبسوم
 ىضر بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب ديحم نب رفعج
 ادهاجتم سلدنال/ لخدو ةيلقص لل راص مث ةفوكلا نم هلصا مهنع هللا

 نيدلا لوضاي ةفرعمو 5 ,اذ: بداو ملع :دنع ناك مانسلا ابا ىنكيو

 لدن عجرو عيدب رعش رعش هلو ةقرويمب هئع ذخأو ةئسلا لها بهذس ىلع

 ناضمر ريش نسم ملال ةليل احبذ لتقو كلانه نعتماف دامح ىنب دالب

 « هطخد لل هيب بتكو لضفلا وبا ىضاقلا هيندافإ عم“ ةخس

 لما
 ةيريلا نظوتسا ةودعلا لها نم ىرقملا ىمخالا نمهلس نب ىسوم

 ىبا نع اهذخا فاارقلاب املاع الضاف ايرقس ناك نارمع ابا ىنكي

 انربخاو هنع ليجلاب سائلا ارقاو ىرقلا عهبرلا ىبا نب دمحا سابعلا

 نس"ر فش" نيف اانلخ”نيبلملل :سينخلا .ةليل..ىفوتو 'هأنيقل نس نطغب دنع
 هع عالم ةمس

| 
 ناك نارمع ابا ىنكي ةودعلا لها نم ىجابئصلا دامح نب ىسوم

 ناكو ابتفرعم ى امدقم ماكحالو لياسلاب اياع ىارلل اظفاح اهيقف
 ربشو اهزيغو شكارم ةرصع» ءاضقلا ىلوتو هتقو ى ةاضقلا ةلج نم

 نب دج هللا دبع ىببا نع ةريسي ةياور هلو هماكحا ىف لدعلاو لضفلاب



 داعم

 فورعملا دهم نب قسوي لصفلا ىباو قىلطيلطلا ىدزالا ده نب ىنإع

 وبا انخيش هل زاجاو مهريغو دهلو نب نميلس عيبرلا ئباو > ىوحتلاب

 اهب ءاضفلا ىلوتي وهو شكارمب ىنوتو هظ+» ةاور اس باتع نب ده

 م * هرخو ةخنس نم ةدعقلا ىث ىن

 ةيوعم همسأ نم

 ا

 نيحرلا دبع ابا ىنكي ةلطيلط لها نم ةيوعم نب ليتنم نب ةيوعم

 دنع ثدح ةريغو ىرجال ركب ىبا نس عد قرثملا 2 كير ->

 م« زمالو ةنس ةرخالل ىدامج ىن ىفوت الاقو نابحاصلا

 ا
 ىلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم سب اه ىبا نبا دم ص ةيوعم

 أمهرهغو ا ١ نب دمحا نب ميهارباو يصوللا ربك ىبا نع ىو

 * 5 ىغبطلا وا مزتم رعب هلع ثدح

 لالا

 ةبطرق لها نس ليقعلا تراعم نب دمحا نب «دمحتس نب* ةيوعم .

 نب ركب ناو لباد نب صفع“ ىبا: ع” وز 0 ييغراب| وقلب
 دهم ىباو ىعزانقلا ىفرطملا ىباو ىنارولا مساقل اقلا ىباو ىضاقلا دفاو

 ىنعو مهريغو ىرقملا ىكدو ىصاقلا هللا دبع نب سنويو شوغب نبا
 ةرالتلا ريثك نارقلل اظفاح ناكحو ةدييقتو مويشلا ىلع هعامسو ملعلاب
 دجسملاب ةضيرفلا ةالص بحاص ناكو هقرطو هفورحل ادوجسس هل

 م) ىوجحتلا نيابي )  ةريغو

7.151. 



 هم

 هللا هيحر ىفوتو تاعمج هب ةبطخلا ىلع فلختسا دقو ةبطرقب عماج ا

 نب نسحلا وبا انخدش هتافوب ىنربخا م19 ةنس رطفلا ديع موب نفدو

 يرك بلظلا ميدق ناك لاقو هنم عمسو ههلا سلج دق ناكو ثيفم

 ' « هللا همحر ةلهال ةيحصلاو ملعلاب ةيانعلا

]| 

 ىنكي ةقرويم لها نم ىسوزنخاللا رثبلا ىبا نب رماع نب ةيوعم
 ىبا نم عمسو ككلاند ماقملا رثكاو قرشملا لخد نمحرلا دبع ابا

 انربخا امهريغو ىديمحلا هللا دبع ىباو ىمُمذلا ةمالس نب دمحا رصن

 + رئازجلاب هتيقل لاقو ىدسالا رحب وبا هنع

 ناورم ةمسأ نم

 اند

 ةيليبشا لها نم ىقفاغلا طاقروُس نب ميهاربا نب نميلس نب ناو
 فر اقودص شضابقن الاو لضفلا لها نم ناك كاملا دبع ايا ىنحي

 نس. عريعر ىجابلا دهن ىباو. ةدابع نب دمحاو هيبا نع ىور ةتباور

 ارجات ةيقي رفا لخدو اهخويش نس ةعامج نم ةبطرقب عمسو ةيلهبشا حوهش

 لاقو جررخ نبا هركذ مهنع ىورو ةءارظنو.ديز ىبا نبا كرداف

 نويعبراو سمخ ةدس ةدلوم ناكو ع[4 ةغس ناضمر ربش ىف ىفوت

 ني ةثاس ثأاآلثو معد
 نويل حر 5

 ب

 نب رمع ىبا دلو بابحلا ىبا نب زيرعلا دبع نب دمحا نب ناورم

 نع ىور كلدلا دبع ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىوعنلا .بابحلا 2



 تانأل

 ةنس ةدعقلا ىذ بقع ىفوتو ةيبرعلاب ملعي ايوحدن ابيدا ناكو هيبا

 « نايح نبا ةركذ م1٠
 مرسم

 دبع ابا ىنكي ةبطرق لدا نم ناطقلا ىدسالا ىلع نب ناورم
 اميف هيقفلا ناطقلا نب رمع ىبا لاخ وهو ىنوبلاب فرعيو ككلملا

 ىلهصالا دهم ىبا نع ةبطرقب ىور ثيغم نب نسحلا وبا هب ىنربخا

 ىل>حرو امهريغو سيطف نب ده نب نمحرلا دبع ىلا ىبا ىضاقلاو

 رصن نب دمحا رفعج ىباو ىسباقلا نسحلا ىبا نع ذخاو قرشملا كل
 نس ةدنع ام مظعم دع دحأو ماوعأ ةسمخ نس ةدم هبحدصو ىدوادلا

 ىدياب رهثك وه اطولا ريسفن ىف رصتخحم باتكح هلو هفيلاونو هتياور

 دهشو ناورهقلاب هتيقل لاقو ده نب مناح مساقلا وبا هنع ىور سأنلا

 قثلا ى. اذفان اظفاح الجر ناكو اهب ىلعلا لها دنع سلاجتلا انعم
 _ ةربسفت هيلع تارذ لاو ةبطرق نم سلدنالا نم هلصاو * تدك

 وبا اضيا هنع ثدحو ةاور اس رياسو ةرياس ىل زاجاو هضعب اطوملا يف
 نايبلاو نانسللا نسح القاع اغيفع خاض الجر ناك لاقو ل1 0

 مل اظوملا حرش ىف هباتك ىبلوانو 2.65 ةنس ةئوبب هديقل هللا همحر

 دأز دق ناكو ةيناث 5 ةزاجاو ناويدلا 1 ةجوف ةاطيلط نس هنيطاخ

 ناك لاقو ىديمعلا ةركذو ةئوبب ىفوت ورمع وبا لاق هل ىئاقل دعب هيف

 نيعب رالا لبق عدا اطوملا هيف رع يمك باعجحكح هلو اثدحي أاهيقف

 روهشم وهو الضف هنع ىل ركذو ىنوصفحلا ده وبا ىل ةركذ ةئثاس عبراو

 م ةودعلا كلتب



 مم

 ْ ا[ و

 كليلا دبع ابا ىنكي ةيليبشا لها نم ١ ىقرعلا مكح نب ناورم

 نلذ ذنفلا باسجلا نونف هيلع .بلغو مولعلا بلطب ةيانعلا مدق ناك

 هركذ اهخويش ةعامج نع ةيليبشاب ىورو ىزهنطلا نب مساقلا ىبا نع

 ىدمج نم فصنلل ةدلومو 1208 ةدس لاوش ف ىفوت لاقو جرزخ نبا

 ع م00 ةخبم ليوالا

2# 

 لها نم هيلاَبلا نباب بنرعي ىبيجتلا ناورم نب هللا دبع نب ناورم

 نب ىبسيع نب ده .نم سلدن الأب عمس كلملا دبع ادا ىنكي ةلطيلط

 عم ناكو فرصناو جيحف قرشلا لل لحر مث هريغو نمثع ىبا

 نع شسابقنالاو 0 رولاو ةوالتلاو مايصلا لها نم ًالضاف ادهاز تكلذ

 نس ىبباف سابحالا ىلوتي نا ىعدو رظنملا ىهب ةسايرلاو ةهاجولا

 ظ * رهاطم نبا ةركذ اهلبقي ملو رذتعاو كلذ
 دوعسم ةمسأ نس

11 
 ةبطرق لها نسم بيدالل ىنيرتتشلا تلقس. نب نميلس نب دوعسم

 ىبحاص ناك'لاقو ىنبطلا ناورم وبا هع ثدح راهخلا ابا ىبكجب

 تان 0 قسلا اذه يندعنإ] لاقر. ىخومش ا نبم ةءامج دبع

 اعفن ةريثك
 لمع اًيسم ليفكيسف هناسحا ىف نسحملا سفان

 0( ىشرقلا 561 ىّرقلا



١ 

 ىقل نا لا ايلعتس ايلاع اعضاوتم ابلاط اذه رايخلا وبا لزي ملو لاق

 ةنس نم ةدغقلا ىذ نم نيقب رشبعل ئقوتو لاخلا ةذه: ىلع لجو رع هللا

 ديلقتلا ىرب ال كِفلا فدوواد ناكو نايح نبا لاق عاما «

 ةنض

 ثدح مساقلا ابا ىنكي ةطسقرس لها نم مدا نب ىلع نب دوعسم
 ىرقملا ورمع وبا هنع *

16 

 رايخلا ابا ىنكي ىرمتتشلا ىردبعلا ىنلخ نب نمثع نب دوعسم

 ريغ هنع ذخاو رصمب ىعاصقلا ةمالس نب (ده) هللا دبع ىبأ نم عمس

 هتارق 50م ةنس ةيسرمب ىفوتو اشاقف اهبش نو أانخويش نس دحاو

 انبحاص ديلولا ىبا طخ# «

 ا ةمسأ نس

1 

 لاله نب رصن نب. تف نذب دوج نب سرت ني تا
 رورو كاكا سمد 3 ناكو اهنطوتشاو ةبطرف نكس يدكتلا راسل

 ةرسم نب بهو نع هتياور ىل زاجا لاقو ىنالوخلا هنع ثدح اهئم

 نارقلا لها نم احلاض انخيش ناكو + ْ

 رز

 فرعي ىرفاعلا نسعلا نب دامح نب جرقم نب دمحتم نب جرفم
 ىضاقلاو هيدا نع ىور ,مساقلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىشبقلاب

 ةنيِب ”نتم'اؤهو هريغو خبصأ" قب سابغو مهاد ا ير

 1ك  1597نسعلا هيخأ طخ * نم هتافو ثلقن 2.4 ةنس ةبطرقب ىفوتو لضفو ملع



 نال

 < ماعلا نم لوال عيبر قصتنم ةعمجلا موي هتافو تناك نايح نبا داز

2 | 

 ةفيلخ نب دمحم هللا دبع وبا اذه مساقلا يأ نع اهب ثدح 88 ةئس

 | # مث6 ةلس هلم هعمس ىضاقلا ىقلاملا

11 

 0 ليلخلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىجلاملا هللا دبع نب جرفم

 نب ىلع نسحلا ىبا نع اهب ىورو اهنطوتساو ةكيب رواجو قرشا لح

 ايهريغو ر أدخب نب ريرعلا دبع مساقلا ىبأو ىضافقلا رخدص نب دمحم

 ةكمب هتيقل لاقو هيقفلا نمحرلا دبع نب د ردايج ركب وبا هنع ثدح

 « عمإ' ةنس هنع تذخاو

5 ]| 

 00 1 را ١

 امدقم ارهام اقثوم ىوتفلاب افر ع اهيقف ن اك راصما نباب نرعيو ركب

 نس | | | لع الابر اينم لئاكو اههقفل باغبآو اصتحاب اهدقعي

 عدبلا لهال اضغبسو ةنسلا لها ىف ابعتم ناكو ىتشخلا ميهاربا نبا

 03 ُّط ةركذ

 لس

 ىر مساقلا ابا ىنكي ةطسقرس لها نس ىفدصلا ده نب جرغم

 نسعلا ىبا نعو اطوملا قب ةدنسم ىردوجلا مساقلا ىبا نع قرشماب



 ةالأ

 ىف ىفوتو اناض امش ناكو ةدلبب هغم سانلا عمس امهريغو وللا

 + ةلبقلا بابي نفدو عع. ةنس ةرخالا ىدامج

 معو

 ىور داهزلا دابعلا ءابقفلا نم ناك ليلا ابا نكي 0 جرفم

 كم لخر مث ةنس ٠١" امياص ناكو ةريغو ربلا دبع نب رمع ىبأ نع

 ب ريدم نبا ركذ ةيام عبر او نيعبسلا دنع ىثوتو ةلطيلط ةيدحان

 روصخم همسأ نم

 [رعم 5
 بيذآللا ىور ,ىلع ابا ىنكي ةقلام/لهإ نع آلا يلفا نا لا

 ىدادغبلا ىلع ىبا نع بيدال زازقلا :نمتع نب كيعش لد آلا

 بنك نم اريثك هنع ذخا بيدالا ديلو نب مناغ دهن وبأ هنع ىو

 < ةغللاو بدال

 لع

 لها نم ىرقملا ىوارغيلا ىلهد نب بوقعي نب رهخلا نب رؤصنم

 شعم ابا ىقلو اهيف ج قرشملا هلع ةلحر هل ىلع ابا ىنكي ةقلاس

 5 نب ده هللا دبع ابا ىقلو ةريغ نعو هنع ذخاو ىرقيلا ئربطلا

 تاارقلاب يعور هسلاجو ةيليبشاب . ىجابلا ديلولا ام ىقلو هس ذل

 رياس عم هنع سانلا اهذخا ابنتك اهانعم ىف عمجو اهقرطو اهتاياورو

 لاوش ةقلايب هللا همحر ىتوتو هقعضد انخويش ضعب ثعيسو ةاور ام

 « 505 ةخس
 كلم هيا سس

||] 0 

 حن  ىنكب ةبطرق لدا ىعغللا ىبتعلا دي نب هللا دبع نب لد



 1. 135 م.

05 

 1 جارس ىضاقلا نع ىوءر رودملا 1 نس كسلا .لزرعدو ديلولا ابا

 مساقلا ىباو نايح نب ناورم ىف ىنبطلا نأو هرم ىببأو هللإ دبع نإ ردأ

 ناغللاو بادالاب ةفرعملا لها. نم ناكو مهريغو جارس نب ناورم ىباو

 هلك كلذ ىف امدقم لثملاو دهاشلا روضح عم رعشلا ىااعمو ةيبرعلاو

 ناكو.هنع سانلا ذخا ةدوجو هنقتاو اريثك املع هط+# بتكو طبضلا

 ككلذي ىنعي امبيلع * هتارق ال( ايش نييمييعلا دنع فكرتا مل لوقب

 نولخ نايثل تك يملا د ةحبص هللا ةيحر ىثوتو ىدبطلاو ىسلبارطلا

 نب سود ليج سمب نفدو هتلواط ردخ ةاع نس 5610 نابعش نسف

 دجحسملاب ةربق ىلع هتافو 1 تارقو نويمهرد نبأ ةبحرد لهَشَت

 ىلع اهوفرع ايف هباحءصا نم دحاو ريغ اهنع تلاس نا دعب رركذلا

 « مزمل ةنس ةدلومو اضر نبا ىل لاق اهب مهدهع برق

]5 

 دعس نب نمدأ نب رماع نب دمحأ نب بيو نب ىبع» نب ككلم

 ماسنر الكو لامكلا لاجر دحا هللا دبع ابا ىنكي ةيليبشا لها 0

 ترش | هخداور عمج ليه نب متاح هل راجاو أمهرهغو ده نب دمحأ هللا

 ىثوتو دتجشم أمو ةبطرقب هنيقل دقو ةداور | نس ةيياع بلقا ةياردلا

 نسم ةلصأو د 1 ةيليبشأب ةدلوس ناكو 05م5 هيما ا!“ م4 تكارمب
 نة

7 

 خل
 ١ ١ نبا

 نبا با



"1 7 6 

6 
 ءابرغلا نو

| 
 ابنا نكب ىكلاملا زارجلا بوقعد نب ليعامسا نب رمع نب ىللم

 كور ةرصبلا سس هلصاو 8 ومصا تا 0 د ارجات سلدنال م ل5 هللا دبع

 ةرابعلا 3 1 ناكو ءالعلا ةلج نم ةرجغ نعو ةدج نع هيبأ نع

 در ريلاركبوبا هيل | ىنلمح لاقو جررخ نبا ةركذ انبث ةقث

 ةدلع تارذ نأ دعد مدقتملا د راعلا ىذ هطخحد ىل اجا ةدلب 0 هد

 د» |* 0 .ةئاس ةدلو» نأ ادن رك ةتناور ل اريثك كعمسو

 نفرطم ةقلسا] 00

 [مدرج
 نمحدرلا دبع ابا ىنكي ةطانرغ لها نم ىناسغلا ىسيع نب قنرطم

 23 لحر مث سلدن لاب 52 ثريدحلل ةياورلاو ملعلا لها سس ناك

 ةامس اداتكك مكحعلا ةفيلخلل .فلاو ارهناك اهيلغ بلجو نئستقاو

 نم كلذ ريغو اهميلاقاو اهدياوفو اهلهاو ةريبلا ةروك ربخا ف. فراعملا

 مالا ةنس ةريبلاب هتافرو تناكو ادج 0 بسكات نتابكلا 07 0

 | مهم
 موس نيحرلا دبع أيا ىنحي ةبطاش لها ند نبكي نب فراطم

 زوأس ن: دي ىباو ىفاعم ند ديك ىباو رملا دبع 0 ىبا نم

 نيعبسلا براق دقو ت8[ ةنس ىفوتو ثيدحلا عامسو نارقلاد ىتعو



 لمدرب ١38

 ع

00 

 « الع ةنس ىفوت الاقو نابحاصلا هنع ثدح هدلب خوهش نع ةياور هل

 : 8م
 نع ىور هللا دبع ادا ىنكب ةطسقرس لدا نم ىسيع نب محازم

 .بلتوح أامهريغو دم نب هزوح مساقلا ىباو نابعش نب قاحسإ ىبا

 55 "أت ةخس ىقفوذ اقو رفعج وباو قاحسا وبا هلع

 ]ما

 املاع ناكو ةريغو ىضرفلا ديم نب رفاغلا دبع نع ىور مساقلا

 * نيعستو سمخ ةنس ةدعقلا ىذ نر ىفوتو اهتفرعمب اروهشس شيارفلاب

 + ميلر ل لغم نتطدالاب

1 

 ناكو نايح نبا لاق ةريغو هيدا نع ىور هللا دبع ابا ىدكي ةبطرق

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىار هنا لإ ةنس ىف. هل يكد هنإ دله م

 سس دتلف كذا أنغلب ثثيدح هللا لوسرب هل لاقف ا 34 3و هنئاتع 5

 موب 1 رصعلا ةالص لدع شدو هللا ةمحر ىقو#و ودق "أور ةردره ودأ لا ْت ١ 3 ْ 101 نو كو

 دسايحمص يه هج ب ويلا



 هه

 ةربقيب نفدو 2.8 ةنس نابعش رهش نم ثيقب ةليل ةرشع ثلثل اعبرالل '

 ناكو دلخم نب نمحرلا دبع ىضاقلا ذذبا هيلع ىلصو سابعلا 7

 ى ةدلومو ريظنش نبا لاق هنع ذخالا كرتف ةدمب هتوم لبق طلتخا دف

100 

 مو
 جرغلا ةئيدس لها نم ىانكلا ىسون نبا ىلع نب زرذخم نب رذنم

 نب ةيوعم نب ىلع نسعلا ىبا نع ةهدلبب ىور مكحعلا ابا ىنتكب

 ىباو قويدملا فلخ نب دمحاو ىسوم نب دمحا ركب ىباو ا
 نيسح نب بويا 5 باو ةدعسم نب مساقلا نب هللا دبع دمحم

 ئعلقلا ديحس نب مسان 5 نب هللا دبع ده ىباو خي كم ىضاق

 دهت نب دمحأ ركب ىبا نع ذخاو 6 قرشملا كل لحرو مهرهغو

 ذخاو ىخابلا ميهاربا نب دمحا نب دمحتم هللا دبع ىباو ىسوسرطلا

 نب ىنغلا دبعو ليعامسا نب ركب ىباو قيشر نب نسعلا نع رصمب

 ىسباقلا نسعلا اباو ديز ىبا نب دمعتم ابا ناوريقلاب ىقلو ديعس
 بتكلا ريثك ملعلل بلطلا ميدق اعلا الجر ناكو ايهنع ذخاو

 عزز“ ةنس ىفوتو ةريثك ةلفغ لل بسفي ناكو اهيف اقوثوس اهل ايوار

 < ىلع ىبا طخ سس كلذ تلقن ع. ةنس ةدلوم ناكو

[0 

 ىنكي ةبطرق لدا رك ىنبعرل أ ربهس نب ندحرلا ديو راتخدم

 ىضاقلا نسم عمسو ةفرعملاو ملعلا 5 نونفل اعماج ناك ىنسحعلا ابا

 8) نس
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 1 ٠

 | لفيسلاو اةروسلا "نسلخملاف !ةيرملاب لفتت ةريعؤتاللا دبع نب نّذنؤي
 فصتنم هلها ضعبل ارياز يللا ل يل ىثوتو مكحلاب

 هِيءا منوم ةراس ىف نيدامجلا دنا ةدلومو م0 ال + ماش

11 

 كلر ار نو دهارلا ىنركاتلا 'ققزال تابلك نب دواذ نب ذوُكم
 دايز نب ده 'ىبا نعو مساقلا نب ةملسسم نع ذخا ورمع ابا اةدطخو

 اليلج ابيقف ناكو مهربغ ةءامجو ىلطيلطلا نميلس نسب ده نب ماشحو

 ريخلا لها نس ناكو ثيدعلا نم ريثكب ايلاعو ادهتجتم ادباعو

 باجحم ناكو رثالو ملعلاب 1 ا اودلاو عرولاو دهزلاو حالصلاو

 ديحتم هللا دبع وباو هللا دبع نب سنوي ىضاقلا هنع ثدح دقو ةوعدلا

 َقايَج نم فىصنلل ىفوتو برر نبا لاق امهريغو هيقفلا باتع نبا

 * ةنس نونامثو م هلو عب ةنس ىلوالا

11 

 هاثا ةوعدلا باجنم ناكو ءاملعلاو ةميالا كردا ىناجبلا كولم

 َنِج ايلف لاق ةلهللا, تب: هل لاقف ةوعد هلي ةبغسم ماع ى هتريج سعب

 نأ وجرب ىناتا اذه نأ مهمللا  ىفخ توصب لوقي وهو * هتعمس ليللا

 ءامسلا ثيغب افثفاو ءاعدلا ملاص مبللا لبقتف ةباجسم ةوغد ىل نوكت
 ةليللا كلت ىف اورطيف لاق للعلا تافسلاو ىنصحلا هايسالا هل نم اي

 « زيدم نبا 7 ةياف عبرال نم ابيرق قون اومحرو

]| 

 هرم 117 اليبخا لغا نم ىولبلا زهاظ ىباذللا دبع نب ذاعم

 زيبرا ٠١١.١ ااه ناكحو ايخريفو"' رهاب لاو ةهطوقلا "نبا نع ور



 هالا/

 : ركذ 701 هك ةدلو وسو 8 ة ىضونو نرلظلا ميد تين اة اعر 8

 < جررول نبا

11 

 رنكحب ةبط 8 لحا نم سدا ىو كلا نسا ند ا نب ملسُم

 نب دهم ىباو ىوذلا ١ بابحلا ىبا نب رع ىبا نع ىور ركب ابآ

 ىدهم نبا لاق 0 ديزي ىبا نب نيحرلا دبع مساقلا ىباو دسا

 عساو ةكيرعلا نيل انواصتم لقعلا نسح نيدلا ديج الجر ناك

 رعشلل ةيوار ةغللاو ةيب 00 ملع ىبف همدقتو هتعاربو هلبث عس قلخلا

 ادهتجمم قيقشلا مالو قيفذلا بالاك ةذيمالتل ناك 03 7

 تاداقثعالا ملع نم ظحلا رفاو اعرو اينس كلذ يق 0 مهريصبت قب

 ةيحلاصلا هلاوحا فصو نع ناسللانيضقي'ةنسلا لسا "قدرط |

 عب ةنس نسم نابعشل نولخ نامثل ىفوت ىنبطلا لاق مالا ةئس دلو

 ماما ناك لاقو ةعمجلا موي ىبشع ةيلتش مآ ةربقمب نفدو نايح نيا دز

 « الضاف اكسنتم ناكو اقسلا دجسسم

]| 

 ةيرملا لها نس ىدسالا ذ 1 ا نب طديسأ نب د نب د

 مك لح ,ىليصال ني ىفا نم ةيطرل عمسا مس اقلا ابا ىنكي

 ىباو ربف نب يلع ا 0 ىباو ىورهلا رذ ىبأ ندع ىورو قرشملا

 مهريغو ىسباقلا 0 باو ىنيوزقلا رادنب نب ده نب ىلع نسحلا

 موحمصفأو هنيشل نس ندذا 3 لاق انا نإ ردع وبأ ديعغ فكوتكح

 8) تيسأ



 ن4

 1 امهريغو ده نب مناحو دباع نب هللا دبع وبا اضيإ هنع ثدحو مهدمهفأو

 ننفتلا لها نم مهفلار.ءاكذلاو زفرعملاو ملعلا لها س ناكر ريثك

 ةذخا ىراخبلا حرش ف باتدذ هلو اهب ةلماحلا ةيانعلاو مولعلا ف.

 الل اا كا] اي لاق بابنلا اللا لاعب هلت نيم: ةثلقنو دمتم
 ميطازبا قاحسا وبا لاف لوقب ىبا كرغقس لوقي رهاطلا ابا صلخ- يلا

 اقناد اهيف باصاف ةجاح ىرتشا ةعظق هيلا تعفدف لاقب ناسنا ىلع

 قاحسإ ىبال طعا مالغلل لاق مث ةتبجاف ةلسم نع نوال ةبح فصن الا

 1 ةخبش تساهلا ىثون رددس - لاف ةدح فصند ةطدتت عر قئادب

 قو لاوش نم ا ةليل هةر هع كالثل نياك د ىلهملا ىنوت

 1 3 أ 4 10 رصعلا دعد ل | 0 نئدو رهظلا

 لا

 لو ىدزالا رصن نسب قفسوبي نب ليد م نب هللا دبع نب 90

 دب ايا ىنحب ةبطرق لها نم ىضرفلا نب د ديلولا ىبا ىضاقلا

 .. ردغو رمكب ضم ماشه * نب دمحاو دسا نب دهع ىباو هيأ نع ىور

 بيودا لاقو ىديمحلا هركذ قرشملا ءاملع نس ةءامج ةوبا هل زاجتساو
 فى ف فاو الصاف ناكو ةريرزجلاب مكحلا و رعاش ىرابخا فردة هبي

 ةبطرقب بدالت لها ضعب ىندشنا لاق
 يل[ ظو ىف عدفقصك ىئنننا ىلع هلل ديحلا

 معلا نس تنام تدكس وا اهقلح تالّس تلاق ىه نا
 باب اس



 )وَ 8
 كعحصت انا 03 زقييحعلا "انا ناخرط ديم أنا ركب وبا انربخا

 ىرقلا ىداوب ىبايث تيطعا لاق ثدحتملا دسا نب ده وبا انا لاق

 نيرجدح نيب ىءاذجب اهتقدف اهب تناف انهتلسغف ابلسغت ةيبارعا ةارمال

 1 لوقت 0

 فرتعم ناوهلاب ريجالا نأ فرصخيو هرج ريجالا طعا

 ىديمعلا لاق اطاريق اهترجا ىلع اهتدزو رعشلا اهنع .تظفحتف لاق

 + ةثام عدراو نيعبرالل لبق ايح ناك

 درب

 ىنكيب ةلطياط لها نم ىنشحلا ده نب بوبحتس نب تويم

 ا لا 1 تاو معلا ميهاربا نب دمحم نع ىور مساقلا 1

 هناسز (لها) ملعا نس ناكحو مهرهغو .وميم نب رفعج ىباو ريلط

 قوف ةمدق ناك ايكذ انطف أامبف دللغو كثيدخلاب أروصب ةيبرعلاو ةخ

 « رهاطم نبا ةركذ 0 مرحتملا 0 ىفوذ لضفو حالص عم هظوددح

6 | 

 وهو ركب ابا ىكي ةبطرق لها نم نيرم نب رفعج نب نيزم

 ردوا #0 ىبا ىلع حامس هل هيقفلا نيزم نب“ قبيح دلو

 ىلع ؟رياعس نياعلا نع اضيقغم ادهاز الضاف الجر ناكو ةريغو ا

 ناكو عاعإ ةخس نم لزوم ردص هللا ةمحر ققوتو ةالصلا ىلع أبوك لليحأا

 هللا دبع نب سنوي هنع ثدح دقو نايح نبأ ةركذ سدوم ةنس ةدلومس

 3 هفيلات

 42 شا
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 ١

 نسا بيدا مزخ نب بلاغ نب نمحرلا دبع نب ده نب رجاهم
 ناكو اهكويش ّضس فىورو ةيليبشأب 2 لض ءفلأ 5 ىنكي ةشيبشا لها

 ىثوت لاقو رخ ىبا ةرك 3 مهغلا كفاك اننفتس بدالا 0 اعراب

 موي دحالا 2 ند دنأ نايح نبا داز 18012 ”ةئانس 20 0 ف ةبطرقب

 « ةخس 18 ىنغلب اميف هنس تناكو ضيرلا ةربقمب ماعلا نم ةفرع

14 
 ةبطرق لها نم هللا دبع نب ثيغم نب ده نب هللا دبع نب ثيغم

 ذحا هللا دبع نب سنود ى ضاقلا قيقش وه »و نآورم ابا ىنكي أهي أهبذو

 نم ةعامج 2 ةكراشو رجاتلا لاح نب دمجأ نع هللا ةمدحر هيخإ 0

 ةنس ىفوت هنا هللا دبع نب سنوي ىضاقلا هبخا ظحل» تارقو هخوهش

 «ي ةأنكس ناكمي ةفاصرلاب ميال

1 

 نب "ثبغما نب دمحتم نب هللا دبع نب سنوي نب دهم نب ثيغم

 ةدج نع ةأور أه يلا نب ده ىب سن وب نسحلا و هدأ "ديفدح هنع

 نب ثيغم نسعلا ونا ريزولا ىفوت نسعلا ىبا انخيش ط# تارقو

 عبر ْض نيقب فرامل ةادغلا كفو ةعيجلا 0 هخع هللا  ىضر لمعحم

 أسوبدس ناك ذا ةيليبشا ةنيدمد هتافو تناكو م59 ةنس نسم لوالا

 نس غلب دق ناكو دور اهب هللا , سنق هي“تنلزل ئ هلا ةنحميلل اهب

 وبأ ىربخأ لاق 000 00 ردص ةدلوم ناك م نيعبسو اع 5 نسا م. هكر



 ونثر

 الإ

 عمجر ةرغ 5. ميانلا ىرد اميق ىرب .ن 0 هنأ ىكم نب 51-- ةيبلاط

 لوقب ناكف اان نع ةلمس ناكف يس هنأ ملعب نا الجر 6

 ىناكف ةالصلا ىعييضنتل لوقي ناكف اذ مم هل لوقب ن أكف ا

 ةيجمممل مل لجر نع أضدا أسد ناك رانلا 2 رظتنت أامف هل 3

 هل لوقي ناكف ده نب ليلييعي نع هلسي ن اك مث هلا ةربت هد ىناكف 1

 هللا دارأ ذأ كيدحلا ىفو ةخحاملا كلت نم ىنخعي هيلع ب أمب عفتنا ْش

 ناكو_ ىسجلا يبا هديفح طخ نم يلقن ةيلظي نم هيلع طل اراد د

 ا 00 رخص كا قردُغم ىدج دلو ةيفاشس 3 لاق لو

]| 

 نع ىور سنوي ابا ىنكي ثيغم نب ده نب 0 7 كد

 نع ديلولا ىباو ىدسالا رحب ل باوص 5 مسأق ةلأ ىباو هيبأ

 عيفرلا هيبخلا هتيدو هسغفنلب فقرشو خدم ةبطرقب كد روُشو مهربغو داوعلا

 5 68 ا ةدلمو تعا هك سس بحجر 50 هللإ ةححر ىتوتو

]| 

 ابا ىنكي ةزيبلط لها نسم ىسيقل ..لابع نب منغ نب قوزرم

 ظفاحعلا| مالسلا دبع نب ىسوس نب ده هللا دبع ىبا نع ىور ديلولا

 وردع ىباو ىزيربنلا نسل لياق جو نب ديلو سابعلا أ نعو

 بيطخغلا سابع نب دمحم ىباو ىلايجتتشلا دهت ىباو ىسقافسلا

 رذ ابا ةكتمب ىقلو 0 06 مسو# 0 2و قرشملا لح لحرو مهرجغو

 ةرجغو ديلولا نب ديه ىبا نع رصد داو دل زاجأو هك عمسف ىورهلا

 انربخاو ةياورلا ىلع ةظفاحمملاو ةهابنلاو ظقيتلاو ةفرعملا لها نم ناكو '
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 ئنامج ىف ىفوي اهنا مهسعب طخب تارقو انخويش ندم دحاو ريغ ةخع

 5 خم[ هع ةرخآلا

 ]الع
 هللا دبع ىبا نم عطس ةيسنلب ةيحان نم لضوم ىب دمحا نبط لصوم

 .ابيرق ىقوتو ربلا دع نب ريع ىباو ىليزبلا مساقلا ىباو راتخفلا نبا
 نب 00 هنع ثدحو ريدم نبا ةركذ ةثام عبراو نونامثلا نم
005 

 مد

 نع ىور ةرغ ابا ىنكي ةطانرغ ةيحان نم ةرع ىبا نب دهاجتم)

 دنع: ثدح هباحبصا ىف ادردعم ناكو نينمز ىبإ نب هللا دبع ىبا

 [ىنايجلا ىرازفلا رمع نب ع
 ءابرغلا ند

]| 

 وسل احم نبي دي نب شومح همساو بلاط .ىنا نب ىكم
 ةكمب عموس ةبطرق نكس ناورهقلا نس هلصاو دهم ابا ىنكي (ىرقلا)

 دهم نب ده رهاطلا باو ىسقبعلا سارف نب دمحا نسا ىبا نس

 قير نب نسما ىباو ىطقسلا مساقلا ىباو ىفيجسعلا ليربج نبا

 ىوسنلا سابعلا ىباو ىزورملا ميداربا نب دمحا ركب ىباو ىدادغبلا

 ةنبأ ىلعو نارقلا هيلع ارقو نوبلغ نب بيطلا ىَبأ نم نصمب 503389

 نسما ىباو هيقفلا ديز ىبا نب دهم ىبا نم ناوريقلاب عمسو رهاط

 ط) لصوم 62) ىرخا ف

 الا بنا تي



 حارب

 ىرقملا ىدهم نب .ده نب دمحا رمع وبا هبحاص لاق ايهريغو ىسباقلا

 مهفلا نسح ةيبرعلاو نارقلا مولع ىف رحبتلا لها نم هللا هعفن ناك

 كلذل انسحتم نازقلا مولع ىإ فيلاعلا زيثك لقعلاو نيدلا ديج قلخلاو

 ةنس. نابعش نم نيقب عسل دلو ابيناعمب ايلاع عبسلا تاءارقلل ادوجسم

 ناوريقلاب ةدلوس ناكو ليلقب: ا.هعولط . لبق.وا سيشلا عولط دفع هو

 فلتخاو لى ةئس ىف .ةخس [خ نبا * وهو رصم 1010 هنا ىريخأ مث

 كلايكا ناكو .ناوريقلا كل عجر مث باساب 'نيبدوملا كل رضفب
 نس ىحاببادالا .نم_ةربغو كينامحلا (ىتب دجورخ د نارفلا رانا

 لأ - ضبن مث (78 ةنس بيطلا ىبا ريغ ىلع تاازقلا لمكاو)
 كلذ جيف ماما ةنسش ى ناوريقلاب: تاارقلا .هلامكا دعب .ةيناث رصم

 يوحي دا ىلع تاارقلاب اذقبا مث هسفن نع ةضيرفلا ةجدح ةنسلا

 5 عجرو عسن ةداس ضعبو نامت ةنس ةيقن هيلع ارقف 728 ةنس لوا ىف

 ةئس ىف ةثلاث رصم لل داع مث ثاارقلا صعب هيلع ىقب دقو ناورهقلا

 داع مث ثالث ةنس ضعبو نيتنثا ةئس ى هيله ىقب ام ليكتساف 4[

 دل جرخ مث نب اان كلين ىرقي.اهب ماقأو هم ةنس ىف ناورجقلا 1

 مدق مث لفاون ةيلاوتم يجدح عبرا جو 10 ةئس ردا ل ,اهب ماقاف ةكم

 ىف ناوريقلا ل رصم نم مدقق , ثا ةروضما لل 9| ةنس ىف 3 نم
 ارقالل سلج مث 9 ةنس بجر ىف. سلدنال 2 مدق مث نيدنتا ةنس

 فالس مظعو نارقلا اودوجو تاعامج هيدي كلغ عفقناف ةبطرق عساج

 ىرقملا ىدهم نبا طخ نم .هتلقن ام ىهتنا ةردق اهيف لجو ةدلبلا ىف

 ةمودق لوا .ىرقللا بلاط ىبا نب ىبكم دهن وبا لزن ثلف هللا همحر

 هب ارقاف نيراطعلا باب دنع نيقاقرلا ى ةليخألا دجتسم ى ةبطرق

1.1435 



 تال[

 هيف ارقاو ةرهازلا عساج.ل رساع ىبا نب كلملا دبع رفظيلا هلقن مث

 دجحسيلا كل ط ماثه امه نب دمحتم هلقتف رماع لا ةلود تمرصنإ ىقح

 نب ميلا با هدلق نا ل اهلحض ةقفلا ةدم هيف ارقاو ةبطرقب عساجلا

 دبع نب سنوي ىضاقلا ةافو دعب عماجا دمحسلاب :ةبطلاو ةالصلا روهج

 ناكو ةبطغلا ىلع سنوي ىصاقلا هفلختسي كلذ لبق ناكو هللا

 ناكو هللا هيحر تام نا ل! ابيطخ ىقبو هيهفو هبدا ىلء اهيلع افيعض

 كلذ نم ةوعدلا ةباجاو حالصلاب اروهشس انيدتم اعضاوتس الضاف اريخ

 ةبطرقب اندنع ناج لاق ىرقملا قفرطلا هللا دبع وبا هنع ةاتكح ام

 (ىرقيلا) ىكمس ده ىبا عبشلا يلع هل ناكو ةدعلا ضعب هيف لجر

 ناكو هتاطقس هيلع ىصحمبو ةزمغيف بطخ اذا هنم وندي ناك طلسن

 حلا ولا لل لولا كلذ اجدد بقوديو متطي ا اريدكم ريغلا
 هعضوس ىف انعم لزنو جرخ املف ةزمغيو ممشلا كر ظنلا دمحي نبل

 مهللا لاقو هيدي عفر مث ىثاعد ىلع اويما انل لاق هيف ىرقي ناك ىذلا

 لخد اسو لجرلا كلذ دعقاف لاق انساف هينفكا مهللا هينفكا مهللا هينفكا

 مود ىبحاض نفدو ثبسلا مود هللا همحر ىفوتو موهلا كلذ دعب عماج لا

 هيلع ىلصو ضيرلاب نفدو مءا/ ةناس مرحمملا نم انلخ ىيبليلل دحالا

 « ةريغو نايح نبا هتاقو ركذ ىكم نب دهم بلاط وبا هنبا

 | مالا
 فرعي ىدادغبلا ىدسالا نسسعلا نب دهم نب ديعس #0 تككربملا

 ةنس ارجات دادغب نم سلدنالا مدق نسحل | ن1 خك باشخلا نباب

 مز ىدبمملا



 هالو

 ىبا نتف هل ناهشلا باتكي ىعاضقلا هللا دبع ىبا نع ثدحو عم“

 . دادغب لاجر ىن * هخديراتب بيطخغلا .تباث نب ىلع نب دمحا ركب

 ودأ هدئس عب دقو مهرجغو ىسدقملا ميهاربا ندب رصف 7 ىدا نسعو

 ةبطرقب :دنحاو . س هيما 58 ىناسغلا ىلع

 عيسو ىدادغبلا ىلع ىبال رداونلا باتك جارَش نب ناورم ىبا نم

 نارقلا مدكما باتك ىنودرو نب قاما ىبا نس ةيرملاب اضيا

 نسم لفق مث ةورثلاو قدضلاو ةقثلا لها نم ناكو ليعامسا ىبضاقلل

 عبراو نيعسلا .دغب اهب :يفوق.ىنا كي ذادغي كل لفرصتاوا نيلدنالا

 * ةداس

 مالح
 سلدنالا مدق ديعس ابا ىنكي اهلها نم ىورقلا ردب نب نومي

 تالقنو دهازلا نينذ نب دهن وبا دنع ثدح 8 اطبارم ةلظيلطانكشو

 يمن ةنئلاكلو :قاقواوطخ ١ نم ةربخ

 |ال/

 ىنكب ةيليبشا لها نم قاقشلا ىملسلا ده نب ديعس نب قف
 ارداط اضبقنم الجر ناكو برغلا دالب نم شرا نم هلصا مايث ابا |

 ملعلا بلط ىن داهتجالا لها نمو ةنيقتسملا ةقيرطلاو لضفلا لها نم

 ةنس دودح ىف ىفوتو هيلع عرقا ىارلا ملع ن اكو هلها ىلع ررخمعلاو

 ب اهوحمت وأ ةكس و نبأ وهو 2

| 

 نسحعلا ابا ىنكي ىليبشا ىركبلا ورمع نب : دع كروم :كراذت
 نارقلل ةوالتلا رياذط سلال ليعلا 2 ادهيجدم الضاف-اريخ ا



 نال

 لقعلا ييحتص ىلرلاو ثيدحلا ملع نس يلاص ظح اذ هريسفتل اظفاح
 قرشملاب ىقلو م08 ةاس جوا ع ءويشلا نس ةعامج نع نسلدنالاب ور

 ةركذ ةنس نبأ وهو 209 ةخس ىفوتو منع ئورو خوهشلا نس ةعامج

 < امنع: ىورو شاف و نبا هلبق ىذلاو

 : نونلا فرد

 رصن . همسأ نم

 (مهأ

 ىنكي ةبطرق لها نس ىَلُدُملاِب فرعي :رصن نب هللا دبع نب ٌرَصُ

 لايعا ىف ءاضقلا ىف فرصتو ةريغو جرفم نبا نع ىور ديلولا ابا

 ناكو ةفرعمو مهث نم ظح هلو ةوالخو ةكرحو اكذ هدنع ناكو ةريثك

 طحنا الك ادتبا؛ةار الو طق هدلاو تاب م هيباي' هتقو ى_ ءانبالا ربأ نم

 نونسعتسي سانلا ناكف هئم دمالا ديعبلاب سيل بشل ةئاو ةدن لبقف

 ىر رصف فوتو هدعب هدلاو  ىقبو هب ربلا ىإ لثلا نوب برضيو هيتأب اس

 * نآيح نبا ةركذ ةوبا هيلع. ىلصو عءال ةنس ةرخالا ىدمج

 يربنلا
 أيا ىنكب ةريبلط لها نسم ئرانصنالا سنا نب رساع نب رصن

 دبع [تتددتو ةومعو جاردسم نب ىسيع نب نمحرلا دبع نع ىور متنا

 ناك لاقو يرزخ نب 'ده وباو ظفاحلا مالسلا دبع نب هللا ذبع وبا

 هنأ 0 عامسلاو ةيانعلاب اروهثس اعبث ةقث ةعساولا ةياورلاو ملعلا لها

 < (615 ةخس هل زاجا

 إ مهر
 اعااص الجر ناك مرفلا ابا ىخنكب ىتاوللا نمحرلا دبع نب رصن



 6 نابا/
1 

 5 ها عويشلا نم ةرجغو ىعلقلا دهغ ىبا نع ىور داهز !| 1 أدودعم

 د نالوخلا هخع

 مع

 لدرو امهريغو رجالا دلاخ نب دمحأو دايز نب مالسلا د اهب

 مساقلا ودأ قرشملاب ةكس مهب دقو اب ةعامج سس ضو قرشما 5 5.1567. *

 م ىديمحلا كلذ ركذ ةريغو > ىمهسلا فسوي نب ةزمح
 ءاجرغلا نو

 ممم
 كرعشالا ندب متاح ىبا نسب مساقلا ىبا نب نسحلا نب رص

 ىور ثيللا اباو رتفلا ابا ىنكي ددقرمس ميقم ىشاشلا ىحخننلا
 ل ل 7 4 ا

 ىتا نعو ج اتينا نب ل ب ملسم 6-2 لدعلا ديحدم نب رفاغلا تع نع

 تيطخا 50-5 ن: دمحأ رب ئ دأ نكف درخملا روصخم ند دنيدخا] دركي

 نوبضألا ياو ىرذعلا نمابغلا وبلا نب 9 ذا ةيسنلبب عمسو مهريغو

 ودأ ةكع انربخا ناحج نب ىنرطملا ىبأ ىضاقلاو زوفم نب رهاط

 نس ترف 4 لاقو ةأور 5 عيمج# وفيا ىصاعلا نب نويفس رع

 سلدنالا ثيللا وباو 0 وبا مدق زوفم نب رهاط نسحلا مبا طخ

 0 ةينكلا ىل لاقو م99 ةئس لاوش ىف اهنع ردصو "ل" ةنس ارجات

 هغلأ انا ابلهأ - اعع رص م2 نا امأف 5 0 نأ اهب 00

 77 نيتينصلا نيناه كةتينك اذبلف لاق راصد "3 تبلغ ى

 - 1 ا سس

 ما :



 ألق

 ايا 057 امئإ اندالب 50 2 نم ناك 9 لاق يبد 5

 0 ءاطعلاب 0 ورك را 00-5 قمع

 لكلا 10 يقرب كالا يحب 00 ا

 وبا ديبشلا ىضاقلا انربخا هيلع ىشس هنأ ةرثا قيرطلا كلذ كلس

 ىلع تارف لاف عمسأ اناو هيلع تارق هللا همحر دمخا نب ده هللا دبع

 نب رداط نسحلا و أ 0 لاق نانسلا نيف نب نيسح ىلع ف

 ىنكنتلا نسحلا نب رصن ث او. رسفلا ذنإ انآ !كلق ىرفاعملا زوفم

 اندنع 00 طعحق لاف ا ١ نإ م ل 0 0 دق "رد هممل مفي

 ىصاق ا ذب روب شع 0 الصلاب ._خورعس 0 نس ا ل

 لاق وه اسو لاق, يلع هضرعا ايار تبار دف ىنا هل لاقف دنقرمس

 ليعامسا نب ديه ماسالا ربق كب ياعم نيافلا جرخدو جرخدت نا ىرا

 اغيقسي نأ هللا  ىسعف ةددنع أوقستاسأو كثر ةربقو هللا ةمحر ىراخغبلا

 ةعض سافغلا جرخو ىضاقلا مر كمسبار ام امعن ىضاقلا لاقف لاق

 هللا لسراف ةيحاصب أوعفشتو ربقلا دغشع ساغلاب ىضاقلا قستسأو

 ؛ مايا ةعاس كنتر + هلجا نم ناغلا ماقا رد رزغ ميظع اهب امسلا ىلعت

 زطللا | 002 نم .ديقريبس كلن ؛لوصولا :ديظلا عيطتسي ال اهوححن وا

  ةييعس فخ سس ع ا م سمس سس 2-لا دمع سمس

 0( ساناا  ىكبو



 تال

 ىديمحعلا لاقو اهون وا لايما ةثالث ديقريسو كنترخ نيبو ةترازغو

 ىشاشلاثيعشالا نب متاح با نب“ مساقلا”ىبانب“«نسنلا نم لعن
 باتكي اهيف ثدحو سلدن الل لجحذ ةديئازبس . لد رذ را ىتكنتلا

 ىرذعلا سابعلا ىبا نم لانه عمسو سيححصلا الا نب ملسم

 لوبتم الجر ناكو هنم انعمسو دادغبي ةانيقلو لا نسم ةءامجو

 نبا لاق ع. ةئس ةدلوم نأ 0 الضاف ةقث ءاقللا لوبقس ةقيرطلا

 قريصلالاكز ساعت لمح نم ثشت لاقو هللا درا رو ا

 انل لصتإ زوفم نب رساط ىنسحعلا وبا لاقو اليم نوتس دنقرمس لوط نا

 ظفاحلا * اذه ندافا عالإ ةخس ماشلا سلبارطاب ىفوت اذه عل ايا نأ

 نب رداط طخ ككلذ دجو هنا ركذو هللا هظفح ةرسسم نب ناورم ودا

 < هللا همحر زوفم

41 

 ايآ نكتفي ىطايمذلا ١ ىريسلا كلملا دبع نب بيعش نب رصن

 ةلج نع ةعساو ةياور هل تناكو عزو ةنس ارجات سلدن الل مدق ا

 ركب ىبا نع ىور نييماشلاو نييزاجمعلاو نييرصيلا نس حويشلا

 ةيبرعلا ملع ىف ايوق نارثال ادوجتس ناكو هتياور نم اريثك ىوفذال

 + مهرج ةنس هدلوم نا انربخا لاقو جررخ نب دهن وبا ةركذ

 راسن ىلا و
 1 ١
 مساقلا ابا ىنكي ةبطرق نكس ىومالا دودق نب مصاع نب نامعُت

 مسلسل ال

 2( ىي ريسل ١ ن:

1.151 
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 ةخس ةدلوم لاقو ريظنش نبا هنع ثدح دلو اهبو سويلطب نم: هلصأو

 دا ا او ةانكسو سويلطبب سب - و

 ءابرغلا سو
38 ]] 

 رذنملا أيا  ىنكحب ىرصملا نك نب داب 7 3 دو نب ع

 ىداب ناكو ةعامج 000- 1 لكدو, ةريغو_ |!دنسم 00

 ةدلوم نأ ةيليبشأب انربخا كاف جرزخ نبا هدَع ىور ريخلاو عوشخلا

 ي |*[2غ0 ةخس

08]] 

 ىراجتحلا يتف نب ده نعو جاردم نب ىسيع نب نمحرلا دبع نع

 شط 5 محلا نيعسنتو

0 

 ىتنكي ةطانرغ لها نم 00 الى بحي نب 00 507

 ىدنا نس ناك لاقو دمحا نب ع د ىرقملا هنع ىور ةرهغو

 عفان ةمسأ نم

 ضل



|04 

 دهلولا نب مناغ ذخم عمس ايدالك رابك نم ناكو ةريغو زارخلا نب ىبحي

 ب مانع ةنئس بيبدالا

 ءابرغلا نسو

5 

 ابا ىنكي ظفاحلا ىسيقتلا ىرهوجلا ريبج نب سابعلا نب عفان
 موهش نع ةيلاع ةياور هل تناكو عإ9 ةنس ارجات سلدنالا مدق ا

 اهيلع ايلككتمم تاداقتعالاب ملع اذ ناكو قارعلا لها نم مهريغو رص

 جرزخ نب ده وبا هيقل ازجا ةسمخ ىف راصبتسالا ةأيس اباتك اهيف عضو

 « هتركذ امبسح ةربخ ركذ وهو هنع ذخاو ةيليبشاب

 درفس مسأ

 ااا

 ىنكي ةيلييشا لها نم تايرلا ىرسيقلا هلآ دبع نب دهن نب رازن

 دالم و لاجج هتثادح ىف ىزغلا ريثك اندم انإص ايوش راف |

 حويشلا نسم ةعايج ىقلو ارجاتو ملعلل ايلاط انامز سلدن الو ةيقب رفأ

 يي عزلع خس نابعش دك لا جرزخ نبا ةركذ اضدقنم ةقث ناكو

 واولا ىنح

 ديلز للا كرم

11 

 سابعلا ابا ينكي * ةبطرق لها نس ىناسغلا ةملسم نب ديلولا

 وبا 1 5-0-2 ةريغو دايز ند دكا ع ةداور هل ىوارهرلاب نزرعبو

 « هطخ نس هتلقنثو ضهبا نب هللا دبع نب ده ركب

1.131 



 هم

0 

 فلاو هتقبطو قيشر نب سلا نب يقيحاو لحر سابعلا ايا ىناكي

 ركذو ةزاجالاب لوقلا ةححص ىو ةزاجولاب ةامس اباتك ةزاجالا زاوج ىف.

 ىجحداملا رمع وباو ىورملا رذ وباو ىنغلا دبع هنم عجيعبسو بلحو

 بيطغلا ةركدذ مهربغو ىخونتلا نسحتملا نب مساقلا وباو ىقيتعلاو

 ةبرغلا ىفو هدلب ىف باندكلاو عامسلا ريثك انيسا ةقث ناك لافو

 ىننم ةارق هللإ دبع نب ده ركب وبدأ ىضافلا انربخا لضاف ملاع وهو

 ىنافكالا نب دمحا نب هللا ةبه ده وبا انا لاق هطخ نم هتلقنو هيلع

 ىسدقملا ميهاربا نب رصن انربخا هطخب ىل هبتكو هظفل نم ظفاححلا

 ن7 )ا لاك لاق ىنفلا دبع بحاص ىراغنلا ايركز ربا انربخا

 مايا رصمو ةيقيرفا دلب لخد. نكالو ىرُمع اذه ديلولا برش نس

 ىخا بدوسو ىدوس ناكو ملسي ىنح نيغلا طقني ناكف قيرغتلا

 ةطقنلا تلعج سلدنال ىلا تعجر اذا لاقو ىبخا ةنباو لؤلهبلا يبا

 وبا ان لاق ةرم ريغ ةيردنكسالا نم اذيلا هبانتكك ى ظفاحلا ىفلسلا

 ىسلدن الا ىرمعلا ركب نب ديلولا سابعلا وبا ان لاف ىساملسلا رفعج

 قاحسا وبا ان لاق ىدلا+لا هللا دبع نب روصنتس ىلع وبا ان لاق

 م( ىرمثلا



 مر

 نب لبركُم نب لئرْشم نب دهرشت نب ددسشُم نب دمحا نسب مهاربا
 دروثبشُم نب رشكمام, نسب لددرك م لكاس ىباكقلر |

 ايثدح ناك قاسم نبا يدندخ لاف كونا نمثدج لاق ىرصبلا ىدسالا

 هللا ىضر ةشياع نع هيبا نع ةورع نب ماش نسسغ. سنوي نب ىسيع

 اهيلع بيثيو ةيدببلا لبقي ناك ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر نا ابهنع
 لاق ىطساولا ىلع نب دمحم العلا وبا ىضاقلا يثدح بئطغلا لاق

 « ورع ةنس ووددلاب ىسلدنال/ ركب نب ديلولا ىفون

 3 ظ
 ديت نري مج نم: ىباطع نب رالي فل نسال

 نباو هيدا نع ىور سابعلا ابا ىنكي ةبطرق نكس ىجتسالا ىومالا

 زاجا الاقو نابحاصلا هنع ثدخ مهرهغو ىهيمتلا رفعج ىباو رمحالا

 نيقب عجسل سيصل موي ةدلومو ةاور أس اغل

1 

 ركب ىبا نس عمس ةليطت لها نس دمحم نب باطخ نب دهلو

 عم ةئس 3 ىذ نسم

 دا ىتباأ نع ابيف نيتك قرشملا لآ ةلحر ا ةرجغو ىبيجتلا

 نم هعايسو ثيدحلاب ةيانع هل تناكو هاوس ةءامج نعو ىفيلاملا

 * هب ىنعو ةاور اميف ةقث حوهشلا

 م ظ
 5 ىنكب ةريبلط كهأ ىن 1 ىراضنالا وف نب لادم 5 ديلو

 ةيطعو ىدعس نبا قرشملاب ىقلو دهت نب سودبع نع ىور سابعلا

 نكي م لاقو 0 ىنب قوزرس دييلولا وبا ةنع ثدح مدءارظنو ديعس نبا

 + ىوتفلاو ةسردو ىارلا ةفرعس ةيلع 2 ناكو ةأور اهل طبضلا نس



12.1358. 

 ةزغ

59 

 ابا ىنكي ىليبشا بابجلا ىفمرضعلا بهو نب 4 دعس نب ديلو

 سانلا ةنسلا ىف بهو ةدج ىلع بلغ بيههو نبا فرعي سابعلا
 * ضابقنالاو ريخلاو حالصلا لها نسما ناكل "قرف كلدبف بيشو

3-2 

 ذخاو 6.07 ةنس جو قرشلا ع هت اقلب عويشلا ىلع ارركم ةقثلاو

 وهو 1219 ةكس ىفوتو مهردغو ساحتلا ناو ىرسب اقلاو مج نبا نع

 * جرزخ نبا ةركذ ةنس نبا

0 

 نس ىيرعلا نباب فرعي ىعبصالا سابع نب هللا دبع نب دهلو

 زامغلا نب نمهلس عيبرلا ىبا نع ىور مساقلا ابا ىنكي ةبطرق لها

 دعب ةبطرقب عماجلا دجتسملاب ةبطخلاو ةالصلا ىلوتو ةريغو ىرقملا

 مج ةباطخلا نسح ناكو ىرقملا بلاط اوبن نكح نيف ا

 ةبطخلاو ةالصلا كلذ لبق ىلوت دف ناكو هظفل' ةبوذعو هتوص بيطو

 ىروهبلالا نب نسحعلا وبدأ 2 دخاو اهلها ةنع ىورو ةلطياط عماجب

 اسايا هيلا تفلتخا باتع نب ده وبا انخيش ىل لاقو ةريغو ىرقملا

 نحر اتوص نسحأ طق لعمس 6 1 لاقو نارقلا هيلع تارقو ةبطرقب

 تلخ اسوي رشع ةينامثل عبرالا موي اهب ىفوتو ةبطرق هنطو لل داعو

 ناكو اهنم ابيرق وا نيعسلا ةيلاع نس نع 09 ةلس ناضمر رهش نسم

 روضحو فرصتلا نع هتدعقا ةلع نم ةليوط ةدمب هتافو لبق لطعت دف

 * نايح نبا ةركذ هللا هيحر عماجلا دجحسما
-.- 

 31 فيغاس

 «ن.ه+ تضع



 0قؤ

 ءايسالا قيرافت نمو

 أ"

 فرعي ىرسالا ميسو نب رصان نب دمحم نب دمحا نب مهسو
 نيب ىببا نع ةبطرقب ذخا ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىبعنجلاب

 نب بيطلا ىبا نع ذخاو جو قرشملا لل لحرو ىرقملا ىكاطنالا

 ركب ىبيا نم ١ عيسو كارع نب صفح ىباو ىرماسلاو ىرقملا نوبل
 ساحنلا نب ده ىباو بارضلا ليعامسا 0 نسعلاو ليعايسا نبا

 اريثك أيش دوك ةردغو ددر ىبا ند دهم ىبا نم ناوريقلاب عمسو

 ةنس اهب ىفوت نا لل ةبطرقب. ثدحو .تاارقلاو هقفلاو ثيدححلا نس

 ثدحو هّسار هثوقب ةانكسو |”عه ةنس رخآ ةدلومو ريظنش نبا لاق ع.

 وبأ ةربخ ضعبو هثأافو ركذو ن الوخلاو ربلا دبع نب رمع وبأ اضدا دع

 ىرقملا ورمع

1 

 ده نم عييس ةاطيلط لحدا م ىسيقلا بمصهو نب ميهاربأ نب 00

 ىقل ةلحر ايلبلو هَ القعم انيد الضاف أاريخ ناكو 00 ن: 3232 نبا

 ىذ ىن فوتو تاولصلا ىلع ابظاوم ناكو مضهج نبأو رذ ابا اهيف

 #ط ةركذ ىجحضالا موب نفدو مجزوم خش ةجحكأ ْ

]| 

 لهإ نم ئينهعرلا .دابع نب. نوزريطم الزي فلا يصاب ديص نيالا

 ط) ن اوريقلاب
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 ىقلف عإ6 ةغس قرشلا ىلا لحرو مهريغو رهز نب ركب ىباو ءاذجلا نبا

 مساقلا أيا رصمب ,ىقلو ةنع ذخاو هيقفلا ىسافلا (نارمع ابا) ناوريهقلاب

 نارقلا هيلع ارقو ىسوسرطلا نسعلا نب ريع نب دمحا نب رابجلا دبع
 < انبداص ديلولا ىبا طل هثإ نق عما ةخس ةدلومو

 ءاهلا باب ض
 ماشه ةمسأ نم

 نيكارإ

 لحدا نم ىوس 8 يعلم نب سنوي نب ماشه نب لمت ند ماش

 ةدلوس لاقو ريظنش نب قاحسا وبا هنع ثدح ديلولا ابا يكي ةبطرق

 ناحرلا لج ةسمد ةأنكس ناكو | ٠٠١ ةئس لوألا عمر نم ىنولخ عبر ال

 32 ةديبع دأ لاي سم ماما وهو
 ب

 ل

 دنع ثذدح ةرهغو رمحالا نب ركب ميا نع ىور دبلولا ابا يبكي

 رهش ىف ىفوتو * نايح نبا لاق ةريغو قيمس نب رمعؤبا ىصاقلا
 تاياكد هللا ديع نب سدود ىضاقلا هممَع ركود دقو مة ةياس ناضمر

 « ةبتك ضعب ىف
 يك

 قرشلما كل لحرو ةريغو ىجابلا ده ىبا نع ىور ديلولا ابا ىنكي

 دلو نس باهولا دبع نب دمحاو ىورملا لضفلا ىببأ نس م 0

 هنع ثدح هفيلاوتو ىضاقلا ليعايسا ةدج بتك ةزاجاو ديز نب دايح
- 

 ماع مديون هو دسك



 ةرثا/

 تايبلا لها نس اتيسم اعرو اجلاض اخيش ناك لاقو ىنالوخلا

 + هاور ام ىل زراجا لافو كلذ ربغو ملعلل فللظلاو

||. 

 .اجأ ويل - عبو
 دهلولا ابا  ىنحي ةبطرق لها نب ىكليلا دع نب 7

 ثيدحلاب ةدانعلا لها نم ناك رهثك مهرهغو رخدص نب رمع ىباو

 « هنقو فا خوهشلا نس هل عامسلاو

8 * ]|| 

 انآ ريكي ةلطيلط لها نس ىميمتلا ماشه نب ميها ربا نب ماشيه

 (ده#ت) ىلع لياسملا نإ رظانو زاجتعلا نب رمع نب دهت نم عجب ديلؤلا

 0 را نم رفأو ظح هل ناكحو دهم نب, سعنأو ثيغم ند ده نبا

 ١ ةككم - ةمحر دن شتسأ اعاجحش اسرف ناكخر ماكحالا ف روشو

 ع« ط ةركذ
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 هللا دبع نب رصن نب نيثع نب ديحتم نب ماشه نب ده نب ماشه

 ناب فرعي ىسيقلا سنوي نب دابع نب ةملس نب ديمح نبا

 دمحا رفعج ىبا نع ىور ديلولا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىفحدصما

 نب ديلولا ىباو ىليصالا ديحم ىباو عبصا نب سابعو هللا نوع نبأ

 نورمغ نب بود 1 ىباو ىضافقلا سيهطف نب ى ىرطملا ىبأو ىضرفلا

 ناغللاو بادالاب اقام ناكذ مهرهغو ىعغللا 3 يانا ريع ىباو

 ماشه نب نب دهن ركب وبا هنبا هنع ثدح مهفلاو ءاحنلا عم ابل اديقم

 فتارق [سال ءأ قدام نابعش قل ةدأوم ناكو 3 ةداس نم لزوم ىنوثو

 3 هتدارف ضعب طب كلذ



 لق

 اا

 بناتك هل عيبرلا ابا ىفكي اهنم ىشيلقالل ىرقملا سيلس نب ماشه

 ميعن ىبا نب عفان نع رفعج نب ليعامسإو نولاقو شرو فالتخا ىف
 زاجاو ىتياور عهمج هل تزجا لاقو تابن نب هللا دبع وبا هنع ثدح
 ش ةتداور 6-3 ف

")| 

 ىثشعلا ىنباب نرعب ىومالا عبصأ نب ديححتم نب رمع نب ماشه

 مرقف نب هللا دبع نع سلدنالاب ىور ديلولا ابا ىنكي ةلطيلط لها نس
 ناكو امهريغو رثوك ىنباو مامن نبا ىلع لياسملا ى رظانو ةريغو

 بلجو ءاملعلا نم ةعامج اهب ىقتلو اجاح قرشملا #0 ىلءر مث اليبذ

 ريخلا لها نم ناكو اريثك ةطغخب بكو اناسح ةريثك ابنتك

 # رهاطم نبا ةركذ اميدق ىثوتو ةورثلاو ضابقن الو

 أ[

 نم نيياسلا ىسيفلا لاله نب قعسا نب نميلس نب ده نب ماشه

 نب دهتو دمحم نب سودبع نع ىور دهلولا ابا ىنكي ةلطيلط لها

 دبعو نوشهع نب ورمع نب ديحدمو هللا دبع نب ماهتو ىنشخلا| ميهاربا

 نيفس نسب ثراولا دبع نع ةبطرقب ذخاو مهريغو نينذ نب نمحرلا

 نباو ىبيجتلا ركب ىباو مساق نب فلخو تابن نباو ةفيلخ نب دجيو

"7 

 هللا بع نب (نسنوي ..ىضاقلاو نيئمز.:ىبا: نباو  ىدنهلا :نباو راطغلا

 بوقعي ابا ىفلو جء ةرشملا لا لحرو مهتدأدعت رثكب ةريثك ةعامجو

 ند نسعلا| اباو ةكمب ليخدلا ىبا

 اباو ىسباقلا نسعلا اباو ىعبرلا ديحتم نب نمحرلا دبع ناوريقلابو

 مهرهغو ىطقسلا مساقلا اب أو مضهج
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 نع اعطقنم التبتم اكسنم الضاف !ادهاز ناكو مهرجغو ىسافلا نارمع

 نسح ناكو هاورو اريثك ايلع هطخب * ببك اماوق اساوص اهئدلا

 ليع 9 عخصبو نيميفلا ف ناضمر 0 ناكو طيضلا لبجح طخلا

 قفنيو نيطبارملا نس ةرضح نو نصحعلا لدال اريثك اماعط رظفلا

 بايثلا نم نئخكا سبليو روغثلاب هسفن طبارد ناكو ريثكلا لايلا هيف

 +« رهاطس نبا ةركذ ع٠ ةنس ىفوثو

 انو

 لحا نس ىارشلا نبا لزرعب ىدي جعرلا صفح ند دج نإ ماشه

 شيعي نباو قباس نب د وعسر ند دهش دنع اميدق ملعلا نسلط ةلطياط

 نسح القاع اروقو كلام بهذي اظفاح ناكو همركيبو هلجت ناكو

 نبا نينايصص نسم راختفلا لش دأ هيلع ىلصو ةلطيلطب ىثونو 0 لا

 « رهاطم

 أ 1

 لحا نم نوداصلا ناب فرعي هللا دبع نإ ىنمحرلا دبع نب ماشه

 كلاته ىورو ةضيرفلا ىداف قرشملا ىلا لحر ديلولا ابا ىخكي ةبطرق
 ىلع مساقلا ىبا ندد ىورهلا لضفلا ىباو ىسياقلا نسحلا ىبا نع

 رصن نب دمحأ رفعج ىبا نعو ىدادغبلا ىتهدلا ىميهتلا ميهاربا نبا

 نوزخم ةمعطلا بيط افيفع ًالضاف اريخ ناكو مهرهغو ىدوادلا

 اي وق شديد ا, .هقيفنلا هب عورشلا نسح ةفرعملا ديج ناسللا

 ىلع ىراخبلا ريسفت ىف باتك هلو طخلا ديج بتكلل ةءاّمج سلا

 ىذ ى انامز هتلواط ةلع نس ىفوتو ةديافلا ريثك ىجمعملا ىورح
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 لو [ساؤيإ هيلع :نيلصو :نسابع ندا ةربفقمب «قفدوتع[[ح.ةخس قلم اةذعقلا

 سم

 ديلولا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ريرضلا ولؤل نب ديعس نب ماشه

 دباع نباو ىضاقلا هللا دبع نب سنوبو ىرفعجلا ديعس ىبأ نع ىور

 ةاياو ىنتعمج لاقو ىنبطلا ناورس وبا هع ثدح ةضيرفلا ىداو

| 

 ىنكبي ةقشو لها نم ىسبقلا نوحتف نب رهخلا ديعس نب ماشه

 لحرو مهرد ىبا نسب ىسيع نب قلخ ىضاقلا نم عمس ديلولا لبا
 نسل ا| ده ىبا سو ىزارلا سابعلا ىبأ نس 0088 قرشملا )4

 0000 كاريس ةيوتجس نب ركب باو: سارف نب دمحا نبا
 يديد دنع كدنح مهاوس ةريثك ةغامجو ىسافلا نارمع ىباو ريم نبا

 وباو ربلا دبع نب رمع وبأ هنع ثدحو ةثام عبرأو نيثالثلا دعب ىنوتو

 # مهرجغو اشحلا (نب) ديز وبا ىضاقلاو مج نب دج

 مما

 رطان دهاولا ابا ىنكي ةلطيلط لها نم ىومال مساق نب ماشه

 « رداطم نبا ةركذ بقعي ملو الومس ةرهاظ ةيه اذ ناكو

 1ْ ادي

 ادا ىنكحب ةلطياط لها نم ىراصنالا ديون( نب ده نب ماش
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 خ دبل نينا اقو:. عيصا. نب :نونيرلا لو لئاسلا د رالي دولا

 3 0502 هك :يعكا نعد 6 الوتقم 5 ةرمع
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 ديلولا ابا ىنكي ةلطيلط لدا نس ىرهفلا ةملسم نب ده نب ماشه

 منهم ةرمخو ساحنلا لمح ب ىبا نع أهيف ىور قرشملا ل ةلحر هل

 رغص ى ف ىتوتو ةميظع ةنعدم نحعتمأو ماكحالا نإ 9 رووشو ةخم سانلا

 0 رهاطم نبأ هضعد ورك 219 نس

| 
 ةبطرق *ئ لها ناس ىو يقياثولا ىقفاغلا 5 نسب نيل ندب 0

 راطعلا نبأو ىضاقلا برز نب د ركب :ى دأ نع كور ديلو هلأ اها

 مهردكياو ند نمانلا دعذأ ناكو دي ىوكملا نباو 8 دأو

 لا سس الضاف أريخ ناك جرح نبا لاق مهريغ ةعامج نعو هل انورِل

 رفاو 0 ملع لك ىنم ذخحا دق اننفتم بقاثلا مهفلاو عساولا ملعلا

 نب دواد بههذس د ليمد ناكو اللعب | ردصت قس أثولا دقعلا اتنييكف

 عببربخ ل ناكو ةييلاخع نك ةضور ناكو ةرمأ نطاب 5 نابيصالا 6

 ىف ىثونو ةيليبشأب رقةكسا مث 57 نكسو ةدهفقلا َْغ ةبطرق_ نس

 يي (*ةال ةئس ةدلومو رهشأو ةئس نونامث هلو معان ةكس رخآلا عمبر

 أ"

 ىنكي ةيسرم لها نم حاضو و نب ريزعلا دبع نب دمحا نب ماشه

 ىباو سراب ن: هللا دبع ىحباو لقيم نب ديلولا ىبأ نع ىوز ديلولا ابأ

 ىف فوتو الضاف ةقث ناكو هنع سانلا ىور مهرهغو ىكمسملطلا رمع
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 رفعج نبا نب ليتم وبدأ هلع انربخاو رددس نبا هثأفو ركذ |2019 ةدءاس

 هي هللا مهمحر انكوبش ند ةردغو هيقفلا

 ااراز

 نع ىور ديلولا ابا ىنكي ىدسالا ديرُد نب زيزعلا دبع نب ماشه
 بادالاب املاع ناكو ىدادغبلا ىلع ىبا نع قيقعلا مساقلا ىبا

 غرم ةئس ةطسبب قنوتو ماشه نسب رب رعلا دبع ةغبا ةنع ىور رابخالاو

 # رددم نبا ةهتافو ركذ

 ادنوق

 نس ىشفولاب لزرعب ىنانكلا ماشه نب دلاخ نب دمدأ نب ماشه

 اذتعأ نيارمع باو ىئسقافسلا وردع. ىباو بيطخلا سابع نب ديحسم

 دمحا نب دعاص مساقلا وبأ ىضاقلا لاق مهرهغو ىلاجتنشلا دهن ىباو

 نوففن ىلع هياوتحاب هتقو ىف لامكلا لاجر دحا ىشقولا ديلولا وبا

 ةغللاو وحتلاب سانلا ملعا نس وسدو مولعلا تاياكل هعيجو نراعنلا

 رعاش ديجمم غيهلب وهو ةغالبلا ةعاخنصو ضورفلا ملعو راعشالا ىناعسو

 عهدج ىلع ىرشم ةسددهلاو باسمما ملعب ققحعتم صيارفلاو طورشلا

 باوصلا زييمت ىف نهذلا بقاث بهاذملل دقنلا نسح ءامكعلا ءارا

 ناكو ىراجمحلا دهم نب ىقابلا دبع ركب وبا لاق ةجمبللا قدصو

 رعاشلا لاق امك الك هيف لوقا اس هللاو لوقب ىلويرلا ده وبا انخدش

 0 يوعس بي“. .خبوبب طبي
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 عيمجلاب ( هلع لك ىن هل ئضقي ثيح# مولعلا نم ناكو

 ام عيمجل هب هب اصتخدم ناكو ىدسالا رحب وبا انخويش نم هنع انربخا

 ةفصيو ةخويش نم ىقل نس ىلع همدقيو همظعي رحب وبا ناكو ةاور

 ةلباسو ابتقيقدع ملعا هللا ايشا هيلا ثبسن دقو مولعلا ىف راجتسالاب

 مدا ىقوت ىرقملا ديمحلا دبع نب قوتع طخ تارقو أهب هدر اجحمو اهنع

 ةليلل اثالثلا موسي نفدو نيالا موي ةينادب هللا همحر ىشقولا ديلولا

 د 204 11 ةدلومو |2859 ةحس نم ةرخآلا هيلا ثكميقي

 ارانب

 ديلولا ابا ىنكي ىنايج لها س ىرازفلا راوس نب رمع نب ماشه

 لايام ىجدا نع ةيطرقب دخاو نيدخسز ىمأ نب هللإ دبع ىمأ نت ىور

 هللا دبع * ىبا نم ناوريقلاب ميو ةرجغو ىرتب نب ةيلسم نب هللا دبع

 0 نادجالا نب ىنسحلا هللا دبع ىبا ىىمو ع[. ةخنس صاوخلا

 3 انيس ايفو اك شذ ناك لاقو لبس نب ند ١ د عبصالا نبا منع ت02

 د هللا ةهحر سلدنالا قرش ماكحالا أاضدإ

 سوم
 ةبطرق لها نس داوعلا نداي . 1ل9ؤزدد ديعس نب دمحأ نب ماشه

 هيقفلا قزز' نب دمحا رفعج ىببا نع ملعلا ذخا ديلولا ابا نكي

 هللا دبع ىبأ نعو جارح نب كاملا دبع نآورم ىبا نعو هب صخخأاو

 اهقفلا ةلج نس ناكو مهريغو ىناسغلا ىلع ىباو هيقفلا جرف نب ده

 ةداحدحصأ عيمج ىلع ةبق انعفكت ىارلل اظفاح مهرايخو ممم داقلعو مهر أبكو

 لضفو ندد ميه أهل دقعلا وسخ أاهللعو طو ورشلا دقعد افر اع 2 أريصد

 ْ 5 ع 11007 ةينعد اف ع لابقاو ناطلسلا نع شابقناو غردد
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 نسح قلخلا عسأو هب صخخاو ةيكح اص نمل ةرشعلا ليمجو هدو ملعلا

 انيل ارداط اييلح ناكو هّبحا هاكر نف سانلا كل اببحس ءاقللا

 ذيلا فلتخا ككلذ نم عفتماف عضوم ريغب ءاضقلا ُّ ىعدو اعضاوتم

 نس لك وب هللا عفنف ةسرادملاو هدنع هقفتلا ليبس ىلع ريثكح قلخ

 موي نسم رصعلا 1 دعب نثدو 2 7 موي هللا همحر ىثوتو ةنع ذأ

 ةدهشو ةبطرق ىلبف سشيرلاب نفدو 0:09 ةنس نسم رفص بقع نينثالا

 يي [0) ةئس

11 

 لها نم ىَوُقب نباب نرعي ىلالبلا ماشه نب َدْلِعَحا 7 نب ماشه

 رهاط ابهخويش ةماع نم عمسو ةدريملا نكس ديلولا ابا ىنكي ةطانرف

 ىنيعرلا دمعتم نب مساق نب جاجمح دهم ىباو ىدزالا ماشه نبا

 مهرهغو ىوارجلا دمحا نب فلخ مساقلا ىبباو ىنوماملا نياب فورعملا

 سابعلا وناو ىجابلا ديلولا وبا مامالا ىضاقلا اهبلع نيراطلا نمو

 ناكو ىورقلا نودعس نب دهن هللا دبع وباو ىرذعلا رمع نب دمحا

 اهب ماكحالا بوو ةطانرغ نكسو .08٠ ةخس دعب ةدرملا نم ةجورخ

 نينتعلا ثيدحلا ظاقح نم هللا هيحر ناكو اهتاهج نم اهريغبو ةدم

 لياسم ظفح يف مدقتلا عس هنم هقفلا بارخهتساو هيناعس نع ريقنتلاب

 هئث ىور ىنيدلا لوصا ةفرعم ىف مدقتلاو قياثولا دقعب رصبلاو ىارلا

 ةطانرغب هللا ةيحر ىفونو |عاعع ةخس رغص نيف دلو انباحدضإ نم ةعامج



 هذه

 ىريمنلا هللا دبع وبا اذه ىل ببنك ه٠ ةنس 0 رخالا عيت ريشا ف

 + انبحاص

 نرجوا نم

0 

 لها نس بيدالا ىسيقلا لدتج نب يلاص نب ىسوم نب نوره
 ىثيللا ىسيع ىبا نم عمس رصن ايا ىنكي طيرجعم نم هلصاو ةبطرق
 الاب الجر ناك لاقو ىالوخلا"هنغت ىؤز ايهريغو قفادقبلا ل باو

 اخويش ىقلو ةملعو هخدد 8 تاقثلإا نم ناكو ساغلا ةوجوو 7

 وبإ اضدا هيلع ةيكأ دقو مهلع كقرزو مهنس ميمو بادالاو ملعلا ف ةلج

 ىلع ىبا طب تارذ أمهريغو ربملا دبع نب رمع ودأو ضحملطلا رمع

 ركب وبا ىل لاق ميلع نب مزخا وبا هيقفلا كل لاف.هللا يضطر (ةانللا

 رصف وبا ىل لاق بارغلا نباب فورعملا ىسويلطبلا . عيضؤس رع يس ص

 ىلع ىبا ع ناتختن انك ىوعنلا لددج رسل ١ ويسمع ني ا

 ىف نحنو ارهزلا عماجب رداونلا * هثالما تثقو هللا همحر .ىدادغبلا

 ةباححص ىيفتذخا ذا قيرطلا ضعب ىب موي تاذ انا انيبف عيبرلا لصف

 ىلاوجو اهلك ىبايث تلتبا دقو ال هللا همحر هسلجسم لل تلصو ايف

 ايا ان البس ىل لاقو هخنم وئدلاب ىنرماف ةبطرق (لها) مالعا 3

 ربقلا ىعم لخدي ابودن ئمسجب ىقبا ام ىل ضرع دقلو اهلدبت اهريغ

 8) لّوالا

17.140 
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 ال نيلا تجداف هللا همحر دهاجسم نبا ىلا ولتخا تنك انل لاق مث
 لل هنم جرخا تنك ىنلا تنردلا 85# «يزهيتلا انلخ هغم لزق

 اذه ركبا هللا نعبس تلقف هعتف ىلع ثارو اقلغم هتيفلا هسلجمس

 رادلا بنج برس لل ترظنف هنم برقلا ىلع بلغاو روكبلا

 ىلع الف جورخخلا ىلع ردقا ملو ىبب قاض هتطسوت املف هتمحتقاف

 ىباهث تقرت نا دعب تذفن ىتح ماحتقا دشا هتمحتقاف ضوبنلا

 جورخلاب ىلع هللا نسو مظعلا فشكنا ىتح ىمحل ىف برسلا رثاو
 ىل ضرع امم تننا نياف .لامعلا ةذه ىلع عمشلا سلجحم تيفاوف

 انادففاو

 ارُرآْلا هنود اًرقلاو سوفنلا دج اوغلب دق نوعاسلاو دجسمللا تيئد
 اًرُبص نمو ىفوا نم دجسملا قناعو هّرثكا لم ىتح ُدجنلا اودباكف

 اربصلا قعلت ىتح ُدجحملا غلبت نل هلكا ثنا اًرمت ٌدجحمْلا بسحمت ال
 - هرداون ىف اهعضوم ىتاي نأ لبق نب دنع اهانبيكف رصن وبا لاف

 ترثكتساو بايثلا لاب نم ىل ضرع ام ىدنع ناهو ةاكح امب ىنالسو
 ىدنع نم .بتك هللا ةنحر تام ىتح هقرافا.ملو هيلا ىالتخالا نم
 اودسصحتساو هللا همحر اجلا نب هللا دبع وبا يضاقلا انحش ةءاكجلا ةذه

 ىذ نم نيقب عبرال نينثالل موي ىفوت نايح نبا لاق اهب بجعاو
 * (ع.إ ةنس ةدعقلا

4 

 ىنكي اهبيطخو اهنالص بدحاصو ةيسرم لها عب اهيعض (ني» نوره

 دباع نب هللا دبع وبا هنع ىور ىليصالا ده ىبا نع ىور ىسوم ابا

 ىعيج ىن وه ام ةتياور بيارغ نم ىدافاو هبطخ نم هنع تبتك لاقو
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 7 لاق ىليصال ديحتت وبا ان لاق اذه نوره انربخاو لاق ىركذ فو

 ان لاق ىريرفلا نسوي نب ديجتف ان لاق ىاجرجلا ذمحا وبا انثدح

 هيلع هللا ىلص ىبنلا تيار لاق :مزرا وخب# هل تش ىراخبلا مجنلا وبا

 ىف همدق ليعامسا نب ده عضو همدق عفر ام لك ىشيي ماخيلا ىف خلسو

 قابلا ليعامسا نب دهم تيارو فسوي نب ده لاق عضوملا كلذ
 املا نب هللا دبع وب! ىضاقلا هانربخاو هيدي :ىتلكب اريت) انل ىنجي وهو

 ىربقلا ركاش وبا انا لاق ىناسغلا ىلع نبا ىلع تارق لاف اعامس

 95 ةركذف قكيصالا "دع وفا انربخا لاف

5 

 لها نسم مهرذد ىبا نب ىسيع نب فلخ نب ىسوم نب نور»

 ديحأ ىباو نلخ ثا وم هيدا 9 ل يا ابا ىنكحي ةقشو

 اهب ايضاق ناكو ةيناد نطونساو مهرهغو باطخ نب نويحو ىلاجتنشلا

 ىتوذو طورشلا دقعو ماكح الاب ةقرعس هل تناكحو ابعماج 0 ابيطخمو

 3 أهون وأ ةررع 0

 مشاه ةيسأ نم

 ع ظ

 ىنرعيو دلاخ ابا ىنكي ةبطرق لها نم مشاه نب ده نب مشاه

 ىديبرلا ركب ىباو ىرهفلا نسعلا نب دهت نع ىور سارتلا نباب
 نتاييلاق بيدا مهنع ذخا نيذلا ءايدال يف ىنيطلا ناورش وبا ةركذ

 ىف عورشلا نسح نأكو عام ةنس رخال عيبر ردص ىفونو نايح

5.144 ! 1 
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 ءابرغلا ندد

 اا

 ديزي ابا ىنكي ىسلبارطالل شاه ديزي ىبا نب اطع نب مشاه
 ذخحاو ةدم دادغب نكسو قارعلا لخدو عا[ ةنس ارجات سلدنالا مدق

 'اديز ىبا نب دهت ىبا نع ناوريقلاب ذخاو ىرهبالل ركب ىبا نع
 هدلوس نا انربخا لاقو ةقثلاب هفصوو جرزخ نب دج وبا ةركذ هيارظنو

 «* بهذملا ىكلام ناكو ةئاس ثالثو ىنعي نيسمخو ىدحا ةغس

 درفم مسأ

1 

 ةبطرقب ىور رفعج ابا ىنكي ىريبلال ليباه نب دمحا نب 5 ليباه
 ىباو ىنبطلا ناورم ىباو ىرقملا باهولا دبع نب مساقلا ىببا نع

 بأ هنع ىور 5.4 ةنس نس ناضمر ى ىفوتو مهرهغو جارس نب ناورم

 « ؛انخيش ىرقملا نسحلا

 ءايلا باب

 م
 انانازا

 نبأب فرعيو ةبطرق لها نم ىلماعلا دهم نب مكحح نب ىبعي
 ةقث ناكو برز نبا مد ةبطرقب نيتفملا دادع نم ناك نابللا

 *« ىشبقلا ةركذ مى. ةخ هللا همحر ىفونو قلخلا سكش الدع

 انانارإ : 1

 ابا ىنكي ةبطرق لها نم راقصلا لفلُك نب قاعسا نب ىبحي

 ط) ده نب ء) ةيناث تهتنا



 دل

 ك4 مكتو ىف ىتونو تيدا 5ر دعو عبصا نب مساق > نع ىور اها »

 3 ايتع ىبا باتكا نم ةفاصرلا ١ ةربقمب نندو | | ١3

 |رسرعم
 ىبيمتلا جرفم نب مكح نب ' ةرسم نب بهو ىنب دهن ىنب  ىبحل

 نب بهو ةدج نم ةدلبب عمس ايركز أيا ىنكي جرفلا ةئددس لها نم

 ىسوسرطلا ركب ىبا نع ى مورو لفل لع ل ةرجغو ةرسم

 ليعامسا نب ركب ىباو ىريَرحلا تيطلا ىباو قيشر نب نسعلاو

 رصخخأو اريثك سابلا هخع ىور مهرهغو ظفاحملا ديعس نب ىنغلا دبغو

 ىببا طخ تارقو اديفم انسح اراصتخا ىاسنلل يكلاو امسالا باتك

 ةرسم نب بصهو نب 0 5-2 0 وبأ انل 1 1 نب ده

 ربا 4 د نمو أعأب 0 ا ليملا 1 57 3

 ةورملا نيب و أعاب نوعبرا ةلورهلا ديث ىذلا ليسملا ىنطب ىهو ىناثلا

 وبأ ةعرذد عاب تاس يعج ليملا . ونسف قدا ىهو رضخالا ملعلا ىلا

 بقع ةعمجلا موي ىفوت رهظنش نبا لاق 09 ةنس ةدعقلا ىذ ىف ابركز

 يءسرجع نيم كدلومو 6غ ةمبت هلا 3

|" 1 

 ابا ىنحب ةناجب لها 57 7 ةدهبع نب رباج نب 3 فعلا نسب  ىبك#

 أرك ذو نابحاصلا هع ثدح ةرجغو نولحمف نب ديعس نع ىور 00

 او وكس ال زاجا هنأ

 مز ةديبع
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 عرسال
 ةبطرق لها نم ىبلكلا هللا دبع نب ىبحي نب نميلس نب ىبحب

 نب ماشهو نابحاصلا دنع ثدح ةيانعو ةياور هل تناك ركب ابا ىنكي
 لبق ىفوتو مسا ةنس ةدلوم ناكو مهريغو مساق ةوخاو نميلس ىنب دجن

 « ةثام عبرالا

 انو

 ىراضناللا ةبطحمق نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب رمغ نب ى
 ضيبا نب ركب وبا هنع ثدح ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نس زازبلا
 +« نيجاجزلا دجتسم دنع ةنيدملاب ةانكس ناكو « م ةنس ةدلوم لاقو

 سو

 لها نس * لبان نب رمع نب ده نب نيسح نب رمع نب ىبحي
 ثدح ةريغو ىكاطنالل نسحلا ىبا نع ئور مساقلا ابا ىنك. ةبطرفق

 مدقتلا عم ريخلاو ح دلضلاو ىلضفلا لها نم ناك لاقو رديربلا ع

 ةدجو ةوداو وه ةئسو ىدهو ةراهط ةتايب ملعلا ى و األ و مهفلا ىف

 ىبا هينا عم اذه مساقلا وبا سح ىلثم ةقيرط ىلع رلعل دا ع
 مهنم دحاو لك عمسو اميدق ده نب نيسح ركب وبا هدج جو صفح
 نيثدحتملاو خوهشلا يحلم ا ملعلاب اونعو قرشملاو سادنالاب

 اعَرَو ايناص اظفاح ابيقف ناكو رايح نبا لاق عامسلاو تاياورلا

 ةيرساعلا دهعب ىروشلا لل مدق فلسلاب ايدتبس اروتسم افيفع اريخ

 دع ماشه ةفيلخلا هدلقو م: ةنس ناوكحذ نبا ىساقلا ىدي ىلع
 مويلا ىف ةيالولا دتاجسف ليلع وهو درلا ةطخ ناوكذ ىنب ىلع ةثالحلا

 ريخ الف سانلا نم اللا بهذ اذا همالك نس ناكو هيف قوت ىذلا
 ابيس

 0_بي ظوحجوج7جب "بوب بوب ل:بيلا#»#١ا
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 .يمخلا ةليل ىفوتو معي ال ريخ ى ربخ ال همالك نمو مهدعب ءاقبلا ى

 ةربقمب رصعلا ةالص رثا نفدو 1201 ةنس ىلوالل ىدمج نم نيقب رشعل

 اصتخدم ناوكذ لال اةيدص ناكو صفح وبا ةوبا هيلع ىلصو كنارف

 مه عرج اضيا مهيلع ثداحلل هقحلف مههنم سابعلا صا ىضاقلاب

 ةمحر هبححن ىبضق مث اليلع مايا ع ماقأو بجتحاف هلجا نس طاتخا

 ةافو دعبو ةليل ةرشح سمخ» ناوكذ لا ىفن دعب عبير ىف هللا

 « ةليل ةرشع ىتنثاب ىوكملا نب رمغ مبا نيجلا

 [عرع

 ىبا ىضاقلا دلاو ىميمتلا هللا دبع نب ده نب دمحا نب ىبحي

 اينايءاااولج اييدا اييلح اجيش ناك ةيطرقا لها, نني اذخحلا نب هللا نبع .

 ثس نبا وهو لاوش ى 20[ ةنس ىفوتو قلخلا نسح سانلا ىف ارقوم

 + ىشبقلا هركذ ابلامعاو ةناجب ىلع ضاق ذينيح هنباو ةنس نيعستو

 اا

 هجو نيابي فرعي ىسوم نب دوعسم نسب نمحرلا دبع نب ىبحي
 نباو عبصا نب مساق نم عيس ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نم ةتجلا

 ةيوعم نب دو لطم نب دمحأو مرحي نري ديكس نو دمحأو ميلد ىببا

 برز .نسبأو ميلسلا نبا دنع لودعلا دحا اعلاص الجر ناكو ىشرقلا

 ةجحلا ىذ ىف ىفوتو ؛ءاملعلا نم ةعامج هنع ثدحو االيوط ازمع رمعو

 أذه تارق نيزارجلا ةءاخص مزنلب ناكو [”ءزع ةناس ةدلوم ناكو عا ةئيس

 * ىلع ىببأو باع نب هللا دبع ىبا طع

1 

 ةبطرقب ةامجلا ىنصاق ىمجخالا دقاو نسب نمحرلا ديع نب ىبتحت
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 لحرو ةريغو ىثيللا ىسيع ىبا نسم 0 عمس ركب ابا ينكب

 ودأ ل ديز ا ا 44 ىف ببسحاصو ةريغ

 ماكحالاب أريصب لياسملل اركاذ اظفاح ابيقف ناكو هتفرعسو هظفحب ده

 ةاضقتساو ةهتورسو ةخيدد ظفحتلاو عضاوتلاو نيدلاو لضفلاو عرولا محب

 ءاضق نسحا سائلا نيب ىضقف نيترم ةبطرقب مكحلا نب ماشه ةفيلخلا

 هداضق ةدم هيف ةالصلا ميقيو ةدجحسم ىف نوي نأكو ةريس نسحاب راسو

 ةبطرق ىلع مهيلغت نيح ةرباربلا لبق نم ةديددش ةدححم هللا هعفت هنلانو

 جرخاو هب ىثوت نأ لا ةبطرق ر.دقب سبحو أميظع اغلبس ةئس اوغلدو

 ميزت ةيلوس ةدعقلا ىد نس ا 1 ار دع 8 ا 0 موب نئدو

 « دهازرلا ذامح هيلع ىلضو ضيرلاب نفدو

| 

 * ابا ىكي ةبطرق لها نمو زج زهطيب*نب_ دنع نب ىبح#

 امهريغو ةيطوقلا نب ركب ىباو ميلسلا نب ركب ىبأ نع ىور انركرز

 ىفوتو ليلق نع ال ابيف بتكي ملو قرشملا لال .ةلخر دل تناكو

 2 ةأدر 8 هل زاجا هنا ركذو دوجرزملا

| 
 ىنكي ةليطت لها نم ىشرقلا ىردرلا دهت نب ايركز نب ىع#

 نابحاصلا هنع ثدح هريغو ماسب نب هللا دبع نع ةدلبب ىور ركب ابا

 نإ هللا همحر اعلام الجر ناك الاقو



 ا

]| 

 ىنكي ةبطرق لهدا 0س مهفلا نباب .نرزؤزمعد ىبك# نب لدي نب ىبك“

 * ىرقمللا ىدهس نب رمع وبا هنع ثدح ركب ابا

110 

 دهم ابا ىنكي ةطسق رس لها نس براحسم نب ميداربا نب ىبيحك#

 لا لحرو ده نب سودبعو ىرغنلا لاحكام ىبا ىضافلا نع ىور

 نب ىسيع ىسوم ىباو ى ةسلا مساقلا ىبا نع ىورو 2و قرشما

 باجتم ناك هنا لاقيو ادهاز الضاف الجر ناكو مهريغو ط كبنح

 ن: مسأقو نابحاصلا هخع ىور هفيلأت نس ةزجلا ةعص كرافك هك ةوعدلا

 نت حاضوو مكي ىبا ن فلخ 0 6 بيركح نع نهكك لاله

 عروا تيار اس عرولاو نيدلا لها نم ناك لاقو ىطسقرسلا ده
 يي معا[مث ةلاس ىتوتو هخقو قر هخم

 1 يلا

 لزرعحبو ا ابا ىنحي ةبطرق لها ناس نمحرلا ديع نب مكحلا

 ى د ني. كليلا دبغارفظملاهةدس ىف« درخزاةيطرتب اسف القلاب نيآب
 ماكاو ربط نطسعساو يمعلا ةضد رف ىضقو قرشملا ل رماع يا نبا

 ىف تاريغلا لبس باتك فلوم وهو دهزلاو عرولاو ملعلا لها نس

 ةحيساو ساثلا ىدياب ريثك وهو قياقدلاو دهزلاو ظعاوملاو اياصولا

 ىلاجهنشلا ديعس نب هللا دبع ديحتم وبا هنع ةذخا اهيو ةكمب سأنلا

7 

 0( 25 0( بجاحأ ا
 ا.



 نوع

 ركذو ابب هيقل رصمب دامح نب بوقعي وبا اضيا هنع ذخاو ةرهغو

 000 ااا ناك انس دعت اوف قاومت يب هرمم' وب" :ىظفإفلا
 رصمب ىفوتو ةريغ لاق نيسحلا ىباب ىتكت رصمب راص املف ايركز
 © [[| ةنس

 مسرعا
 ةالصلا بحاصو ةبطرق لها نم انيس نب كلملا دبع نب ىيعي

 نسعلا ىبا نع ىور ابركز ابا ىنكي ةبطرقب عماجلا دجتسماب
 وتوت اريخ احلاص الجر ناك ىدهم نبا لاق ةريغو ضاطنالا

 ىببا ذيسالت لثما نتن عفان قرخل ادوجسس .نارقلل اظفاح بهذملا
 هتارق ى فاكنم ريغ هيلع هب. ارق امل مهطبضاو ىكاطنالا نسعلا

 ىاطنالا نسعلا ىبا نع ىور ناك هنا الل ملع اذ لجرلا نكي ملو

 ةرخالا ئدمج فصن ى ىفوتو هيلع اهذيقو نارقلا نر ابنتك هخيش

 نم هةلقن مو ةنس هدلومو ةنس 8٠ نبا وهو ع[ ةنس ةعمجلا موي نفدو

 + هيقفلا بانع نب ده اضيا هنع ثدحو ىرقملا ىدهم نبا طخ

|69 

 ىقاردولا ىهكمجلا يشرقلا ىيحي نب ده نب هللا دبغ نب ىيحي

 ىليصالا ميهاربا نب هللا دبع دهم ىبا نع ثدحي ركب ابإ ىنكي

 رصن ىباو راطعلا نباو عبصا نب سابعو ىليبشالا رمع ىباو ههقفلا

 دهن وباو فزوهلا نيسعلا نب رمع صفح وبا هنع ثدح مهريغو ىوبعذلا

 ناكو مهفلا نسح ظفحنا ىوق مولعلا ىف افرصتم ناك لاقو جرزخ نبا

 ىتدحأ وأ نيثالث ةنس دودح ىف ىنوتو * هيلع بلا ثييدعلا ملع 5.14

 8 ههه 200 4 1
 كي اهومحمت وأ ةلس ن0 بس نبا وهو ةئأس عمرأو نين الثو



 ان

 س١

 ىبا: نع ىور ةبطرق لها نس مالسلا دبعإ نب ىنيحي نب يح

 نرعو :نينكتل/] باردغو مساق نب ىلخو راطعلا ديز ىباو ىليصالا دهم

 ريثك لكشلا ريلم نسح هطخو ةريثك ةيانع هلقنو ثيدحلا عامسب

 اا

 (مسهإ

 قاوطلا نباب فرعي ىفاصرلا ركب نب ىهحي نب ديعس نب ىيحت

 هريغو جرفم نب هللا دبع ىبا نع ىور ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نم
 ىالوخلا هلع ثدح ةريغو ليعامسا نب ركب ىبا نس قرشملاب عمسو

 ثيدحلل مبفلاو طبصلا عم لعل ابلاط نارقلا لها نم ناكح لاقو
 هتياورو هجمحو هتلحر تقو قرشيلاو سلدنالاب خوبشلا ىلع رركذلاو

 عدبلا لهال ابناجمم ةنسلا لها نم ناكو ةروبشم هتيانعو ةريثك

 ةرخالا ىدمج فصتنم نينثالا ةليل ةليطتب ىفونو اهلهالو ابل اكرانو

 ب "50 ةنس نم رفص ى_ دلوو عام ةخس

 سم
 زكجب ابا. ىنكي. ةبطزرخ لحاب نم ”لنصك نيوغلذللا دي يبا الا

 ايلكتم :ناكو مقل ةدع نس ثيدحلا عمس لاقو نايح نبا ةركحذ

 مالكلاب هنم رصبا هتقو ف سلدنالاب ملعن اس كلذ د ارحب اقذاح

 نبأ وهو 20 ةنس نس لوالا عجنر رخا فر ىفوتو كلذ وحدنو لد لاو

 < هللا همحر هقوم لبق ةتكس هتباصإو ةنس عال

 سمع
 اطيل لها نس ىرشنلا ْىَرِهملا كيلك سس كلا د ا



.1 

 ديحاو دهت نب ميهارباو دهت نب سودبع نم عمس ركب ابا ىنكي

 اديج اظفح ةيبرعلاو هقفلا ظفحي ناكو مهريغو نومهم نيب دهن نبأ

 رهاطم نبا ةركذ ع” ةنس رفص ى ىثوتو ارعاش ناسللا بصف ناكو

 +« ئشقولا دهلولا وبا اضيا هنع ثدخو

 || هز

 نب كلملا دبع نب ديحتم نب ده نب دمحا نب ماشه نب ىيحي

 اعراب ناك ركب ابا ىنكيو سطفالا نباب ىرعي ىشرقلا عبصالا
 ةيلهاجلا زاعشاللا قاعم ى اسدقم ةغلل اظفاح ةهنرغلات ايلاع بادالا و
 بحاص ىبا نع ذخا مولعلا نم ككلذ ريغ ىف اكراشم ةيمالسالاو

 ةنس الوسر سوهلطبب ىفوت لاقو جرزخ نبا ةركذ هريغو سابحالا

 #« ل. ةنس ةدلومو ةثاس عبراو نيثالثو 4 عسن

 مم
 ص ىنايثعلا ىشرقلا كلملا دبع نب دمحا نب دمحسس نب ىيحت

 سابعو جر ناو اللا نوع نبا نع ىور ركب ابا ىنكي ةبطرق لها

 ميداربا نب لهسو ىبحك# نب مشاهو قاعسإ نب ليعايساو خبصا نبا

 مهفلا ف مدقتلاو ملعلا لها نم ناك لاقو الملا نع فدح مهريغو

 عمسو مهلع بتكو 3 يشلا ىقل بادالو ىارلاو ننسلاو ثيدحلل

 قى نففتلاو ةحاصفلاب هفصوو هيلع ىنفثاو جرزخ نبا اضدا ةركذو مههخم

 نيعبسو نامث نبا وهو عمم ةنس نابعش ردص ىف ىفوت لاقو مولعلا

 0) عبس



 كو

|” 

 لها نم ىعيلقلاب فرعي ىناسغلا نيمح نب ديعحس نب ىيعي

 عميج نينمز ىبا نب هللا دبع ىبأ نع ىور ايركز ابا ىنخكي ةطانرغ

 قرشملا 1 لحرو ىّقبسلا ىلع نب ىلخ دمحم ىببا نعو ةدنع أس

 نب نورم كليلا دبع ىبأ نم عمسو ًالضاف اريخ ناكو ١ ىوبلا ىل لع

 * ةاورءاس هيدا عم باثع نب ديحتم ا انغيشل راجا هاور اميف ةقث

 مردجتم اههيرات ةزاجالاب هطخ ىناراو ةصاخ نينمز ىبا نبا نع

 نس ناك لاقو لبس نب عبصالا وبا ىضاقلا هلع ثدحو عإ"8 ةنس
 الرج الضاف ثيمسلاو ةيهلا نسح ارواشم هعضوم ةطانرغ لها رابك

 « عع[ ةنس ىقوتو رفعج وبا ىل لاق هللا همحر

 | مما
 نب ركب ىبا ىصاقلا دلو برز نب ىقبي- نب ديك نبا لوح

 نب سنوي ىشضاقلا نع عمس ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نم برز
 دعب ةبطرقب اضقلا ماكحا رويج نيادم دهلولا ودا ةدلق ةرهغو هللا دبع

 هل نكي ملو ةبطخلاو ةالصلا ابعم هل عمجو ناوكذ نب ىلع ىبا

 مو نقدو ةعمجلا مدي نأ ليي لعكلف ىلوعي لزب ملو ملع ريبح

 نب ديحتم هيلع ىلصو 227 ةنس نم بجر نم نيقب سمخل ثبسلا

 <« مث[ ةنس ةدلومو روهج

 سمح
 رب ابا ىنكي ةلطيلط لها نس ىومالا ىبح# نب ده نب ىبعي

 ط) ةريغ نع ثدح هملعا الو
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 ا راكب نا محلا نب دمك قروكش ىب دمج ني دم نم عمس
 اروقو ناكو طخ نسحو ةغالبو رعشو بدا بحاص ىناكو مكعلا ىبا

 هي ط ةركذ ماإ ةئس ىقوت اتمسفم

 راف

 2000111 ]0 لها نس ىراصنالا قس وب نب جرف نب ىبع

 دبع نيدأ نم ابهيف عمس 1218 ةنس ىف. 0 سدس

 ةاورز اريثك املغ ةطغخع) بتكو 5ريغو فيظن و لضفلا نب ديف هللا

 اهيذ ىلقفرعيب ن أكو ثيدحلا عمسأو س انلا أرشاو ةدلبب ءارقألل ردصتو

 « ىرصلا نبأب

119 

 ةلطيلط لها نس ىديدتلا نب ىببحي نب دمحا نب ديعس نب ى
 ىزيربتلا رامع نب دامحو سابع نب ده ىبا نس عمس ركب ابا ىنكي
 احيصف انتفتن اليبن ناكو ثيغت نب ركب ىبا ىلء رطانو مهردغو

 نب يع ىنوماملا طبع !ةئااكخخم : هل تناكخو قروشللا“ىأ 8 امدقم انطظف

 مب لخدو هتروشم نع الا ةرساوا سلاش فا عطقي ال ناد نوغلا ى ء

 نرساملا ىفوت املف ةرما ىلع ايلوتسم ناكو اهكلس ذا ةبطرق نوماهلا

 ىف ةعمجلا| مب ةوححض ةرصقب لق نوح هللاب رداقلا ةديفح هلقثتسا

 « رهاظم نبا ةركذ 28 ةخس مرحملا

”| 

 ىنكي ةقشو لها نم مرد ىبدا نب فلخ ىب ىسيع نب ىو

 ىجابلا ديهلولا ىبأ نمو ىسيع نب ىسوم هلاخ نم عمس هللا دبع ادا

 5 هيلع ءانثلا نص ةركس نب ىلذ ودأ ناكو ةقشود ءاضقلا ىلوتو

 1: سل ا بس

 1 0 و

 : آظ هيض
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 روز

 ابا كحلي ةيطرق لها نس قشافلإا دوحأ نبال يع ن1
 دهم ابا رصيب ىقلو جو قرشملا ل لحر ىناشْتْشَرلاب ىرعيو ركب
 نب هللا دبع ىبا نسم ةيليبشاب عمسو هنع ذخاو ىسلدن ال دهلولا نبا

 ءاضقلا ى هيتلود ىف ىقب نب هللا دبع ىبا ىضاقلل بنتكو روظنم

 ثيغم نب نسحلا وبا انخيش هنع ذخا دقو ًالضاف ةقث ناكو ةبطرقب

 ىذ نم انلخ ىنيتليلل ءاعيرالا موي نفدو ءاعيرالا ةليل هللا همحر ىثوتو

 « عالع ةنس ةدعقلا

 لفل

 نم زاهبلا نبات فرعي 5 ىتاوللا ديز ىبا نب ميهاربا نب ىبحي

 بلاط ىبا نب ىكم ده ىبا نع ىور نيسحلا ابا ىنكي ةيسرم لها
 باهولا دبع ىقلو 2و قرشملا ف لحرو امهريغو ىرقملا ورمع ىجأو

 سانلا * ارقاو هفيلات نم نيقلتلا باتك هنء ذخاو رصمب ىضاقلا

 مهضعب كتعمسو انخويش نس ةعامج هنع انربخاو نساو رمعو نارقلا

 الو مهقلي مل ماوقا نع ١ ةياورلا ىعداو بذكلا لل هبسنيو هفعضي

 طلخا هنال ملعا هللاو هطالتخا ثقو ىف فقكلذ نوكي نا هبشيو ةوبتاك

 قوت انخغيش زيزعلا دبع نب دهم ىضاقلا طخ تارقو ةرمع رخآ ف

 رصعلا ةالص دعب تبسلا موي ةيسرمب هللا ةمحر ىرقملا نيسحلا وبا
 وأ“ ةنش رضعلا ةالص دنع 3 موب دو مرحملا نس نولخ كمالكإ

 انني ٠ 70 ةدلوسو

 6) ىرقملا هةر ةياورلا ءاعداو
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 رك 145 +



 ش 07000
 ةبطاش لها نم ىرهفلا مساقلا نب بويا نب ىيحي

 قرشملا لل لحرو زوفم نب رهاط نسحلا ىبا سع ىور ايركز
 دهت وبا اندشنا ةكمب ةريغو ىزوجلا رعلا ىبا نع ذخاو جو (005 ةئس

 ىمع اندشنا لاق هطخ+ ىل هبتكو انيداص بوبا نب .ده نب هللا دبع

 لاق مارح ا دجحسلا ىف ىزوجا زعلا وبا اندشنا لاق بويا نب ىيحب

 نيسحلا ىلءوبا اندشنا لاق دهاشلا ةيودبع نب ادهم رصن وبا اندشنا

 ىزاريشلا نيسعلا نب هللا ةبه ائدشنا لاق ينامرقلا سابعلا نبا

 ايلْعم لاز ام نيدلل يخت ىلع مهئاف ثيدعلا باححصاب ثكيلع

 املظاو ميهيلا لهللا اجد اس اذا هلهاو ثيدمعلا ىف الل ٌرونلا امو

 الا ا اناا اككرتو' لغو ةوكس للص راثالل "كركي (قسوأ

 امتنا عّدبلا ىلا نم اياربلا ىوغاو ىزتما نُئَسلا ىلا نم اياربلا ىلئاو#

 م
 ابا ىنكي نايج لها نس ىبراحتملا بيبح نب ديعس نب ىيعي

 نب ده هللا دبع ىبا ىلع هدلبب عبسلا تاياورلاب نارقلا ارق ايركز
 نب دمحم هللا دبع ىبا نس ةبطرقب عمسو دهازلا ارفلا ىرقملا دمحا

 نارقلا سانلا ارقاو امهريغو هللا دبع نب ٍجارس ىبضاقلاو ههقفلا باتع

 رمتساو ككلذ نع فرص مث اهب بطخو نايجب ىصقتسا مث ةبطرقب
 + نينامثلا ىلع فين دقو 0.6. ةنس طسو نابجب ىفوتو ةبظخلا ىلع
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 ةيليبشا نكس ةلبل لها نس ىربفلا دجلا نب هللا دبع نب ىبحي

 قر رظنلا هبيهذم ناكو ىراعملا نم نوثقل اعباج ناكو ركب ابا ىنثكي

 رووشو ةرجغو ىنزوهلا مساقلا ىبا نع ةياور هلو هيف هقفتلاو ثيدحلا

 «١ هنا ةنس ىلوالل ىدمج ىن ىفوتو ةيليبشاب

 (مسبال

 ىبا نع ىوري ركب ابا ىنكي ىدسالا ديد نب ده نب ىبحي
 ناغللاو بدالاب ققحتلاو ةفرعملا لها نسم ناكو ةرهغو ىجابلا دييلدلا

 «ء هللا هيحر دنع دَحَأ لق

 مس

 لها نم جاحلا نباب فرعي ميش نب رت نب دمع رج لا

 دبع نب فسوي بوقعي ىبا نع ىور سابعلا ابا ىنكيي طيرجنم
 ناكو ةيبرعلاو بدالاب ةفرعملا لها نس ناكو ةريغو دامح نب نمدرلا

 نفدو هللا همحر ىقوتو لودعلا دحا ناكو انباحتصا هنع ذخا دقو اهلعي

 ةربقمب نفدو ةبطرقب هإد ةنس لوالا عيبر نس نيقب عبرال نينثالا موي

 <« هتزانج ترضح ةملس ما

1 : 

 نوجرملاب ىرعيو ركب ابا ىنكي ىماذجلا اقب نب ورمع نب ىهحب

 ىباو ههقفلا جرذ نب دهن هللا دبع ىبا نع اهب ذخاو ةبطرق نكس

 نسويلطبمذخاو نيدمح نب نسحلا نإ هيقفلا دنع رطانو نا ثلا لذ

 افراع * هقفلل اظفاح ناكو هريغو ضهان نب دماح ركاش ىبا نع

 هيف ريسشم باعك هلو اهناقناو اهيل ء اميلم |

1. 
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 ا ل لانس رطل لا للا دنع ىنب نست

 ا غب صتخاو :ئفحسنلا ماشه نب. ده ركب ىبا نع ىور

 ىورو مهرجنو ده نب مزاخو ىناسغلا ىلء ىباو جرف نب دهن هللا دبع

 ةدنع نكي .ملو اهضعب هنع ذخا دقو ةغللاو بدال بتك نم اريثك

 مرححم بقع ةعهجلا موب نثدو هللا هيحر ىفوتو ةاور امل ناقثا الو طبض

 ظ * ضيرلاب هز ةنس

 ظ (ز“ال

 تب ابا ىنكي ةبطرق لها نس هللا دبع نب ىسوم نب ىبحي
 نب دهم ىباو ىناسغلا ىلع ىباو جرف نب ده هللا دبع ىبا نع ىور

 ىلع البقم ارهاط اربخ افيفع احلاتص الجر ناكو مهرجغو بلاغ ىبا

 رفص بقع ى هللا همحر ىقوتو رخدص نبا دياوف هيلع انارق هينعي اس

 * ضبرلاب نفدو هزت[ ةئس

 «؟هيح

]| 

 ركب اذإ قككي انيحاص ةيرلا لها. نم .قزر نب دهم نب ىبحد

 انيد هتفرعسو هتياور ىف ةقث هتياورو هلاجرو ثيدحلاب افراع اظقهتم

 ١ - نابعشب ى ةتبسب هللا هيحر ىفوتو هنع ذخا دقو ثدحي ايب ايلاع الضاف
 ' * 4 نيسمخو ثالث ةنس هب ىربخا اميف هللا همحر ةدلومو 0٠٠6 ةنس

 م - ه) ةثايسمخو



 1< و

 فقسوُي همسأ نم
 سال

 نب بهو نع ىور رمع ابا ىنتكي ىرغث كلملا دبع نب فسوي
 سا سملال ةداس مرتيلا ىف ىفوت الاقو نابحاصلا هنع ثدح ةءيغو ةرسم

 سلع

 رمع ابا ىنكي بويا ةعلقف لها نس ىومالا .سنوي نسب فسوي
 0 ىبا نع اهيف ذخا قرشملا ها ةليجر هلو نعول

 ذخاو مهريغو ىلقصلا قيارو ككارع نسب رمع صفح ىباو بارصلاو

 ةنع ثدح ةرجغو مسأق نب هللا دبع دمحم ىبا ىضاقلا نع ةدلبب

 * ىرقملا ورمع وباو نابحاصلا
 || ض/0

 ندوملا هللا دبع نب فسوي نب دهم نب فسوب نب ده نب فسوب

 ىشرقلا ركب ىبا نع ىور رمع ابا ىنكي ةبطرقب عماجلا دجسسملاب
 ناكو ناالوخلا ةركذو ىروثيدلا ركب ئباو مساق نب قلم نعو اريثك

 فيتحُو ايدك ملعلاو تاياورلل ابلاطو تايبلا لها نس اجلاص امجيش

 لاق ةثام عبرالا وحن ىف ىفوتو ةرجغو ربلا دبع نب رمع وبا اضيإ هنع

 يب |” ةغس ةدلومو ضبا نبا

 رسل
 رع ابا ىنكي ةبطرق لها نم رماشلا ىدامرلا نوره نب فسوب

 ئببا نع ىور ءارعشلا ىلع مدقملاو روهشملا سلدنالا لها رعاش ناك

 ديع ني نمع وبا منع ذحا دقو هقيلاق نشر دارنلا يينابك ئفاذتللا لع

 نبا ىل لاق هفيلاون ضعب اهنمضو هنع اهاورو ةرعش سم ةعطق ربلا
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 # م اعلا نفذوا اسلم اربقف ةرصنلا 0
 ||[ ا/ا/

 ىناجبلا ىناسغلا دوسا نب رمع نب نيفس نب بفلخ نب فسوي

 * نسو مساق نب ةملسم نم عمس رمع ابا ىنكي ةبطرق نكس بنتكلا
 ثدح نارقلا ملعيو ةدجتسم ىف. موي ناكو امهبارظنو ديعس نب دمحا

 * نسح طخلا ولح انسحسم اقارو ناك لاقو ىنالوخلا هللا دبع وبا هنع

 نايل 2 اطقنع اهتنأ اللقتم ةايند ىف اهم ةنردلا نيتك ةبقرلا
 لاق 0| ١ ادلاو لاق ةنس نينامثلا وسمت ريع هلي ام نلع اليقم

 ةثام عيرالا ضعب ىفوتو معن لاق ثم ةنس تلقف قدنخلا ةنس ثدلو

 « ةريغو مساق ةوخاو لاله نب ماشهو نابحاصلا اضيا هنع ثدحو

 مسا

 نم هلصا ىرغث ىبيجتلا ايركز نب بوبا نب رمع نب فسوب

 ةلحر هلو ؛ةرطف نب ايركز ىبا نع ةبطرقب ىور رمع ابا ىنكي رتشبرب

 رو ل ديخر نب نصا * ىبا * نم :اهيف:عمس قرشلا 3
 اضيا هع ثدحو ع.8 ةنس ةذئاب امهدعب ىفوتو نابحاصلا هنع ثدح

 0م ىرقلا ورمع وبا

 اوف

 نباب فرعي ىجررخلا ىراصنالا/ فسوب نسب رمع نب فسوب

 ادوعسم نع ثدححي رمع ابا ىنكي ملسلا دبع ةعلق لها نم رامتنفلا

 *« نيئثذ نب ده وبا هنع ثدح ةريغو نمحرلا دبع نب ديعس نبا

 ا



 ا

١5 
 ١س

 ابا ىنكي ىسوهلطبلا ىنوكسلا ناريخ نب ءرمزو نب فسوي

 ذخا طخغلا نسح ةيبرعلاب املاعو ليسرتلاو بادالث ىن اعراب ناك رمع

 نب سنع ىباو بابحلا .ىبا نباو يديبرلا ركب ىبا نع ةبطرقب

 براق دقو [ة[ ةنس يفوت : لاقو جرزخ نسبا ةرك ت3 مهريغو زازقلا

 ل نتفاكفلا

 افلا

 ىبا باحعحصا سس اجلا ابا ىنكي بيدالا ةلاضف نب فسوب

 هركذو ىنارحلا لهس وبا هنع ذخا ةتبحدصب رهش نممو ىدادغبلا ىلع
 ميييقل نيذلا هدوجش ىف 95

 سس ْ

 ابا ىنكي ةلطيلط لها نم ىراصنالا رضُحخ نب عبصا نب قسوي

 مهازبا' نب سنو ىنشخ 1 ميهاربا نب ده هللا دبع ىبا نع ىور رمع

 عسمجو ةماعلا ةيانعلا ملعلاب ومو و نينذ نب ىرطملا ىباو

 رفس ىف هنع ىبثعقلا ةياور كلم اطوم دنسم عمجو ةياورلاو نيواودلا

 ةعموص نا مونلا ف ىرا تنك لاق ةقثلا هزو ىربخا رهاطم نبا لاقو

 كلذك ن اكف رضخ نب فسوب توم كلذ لوانف مداهنت ةلهس دجحسم

 ىفوتو 1 ل1 ريصي املع اولمم نطي .ةراف' ةتزانجتو لوقد لئاق عمُسو

 ةْخس رفص ىل || «

 سحر

 ةلظيلطكهإب نسم ةلك با قباب كيرش ىناهجلا رمع نب قسوب

 ؟) تبث اذك



 م ماني بالو 5 رفا 3 1 ناك رص ايا 0
 ه« 25 ةنس ىفوتو 28

 ظ سمع
 2. ةلصاو ىحابرلاب فرعي ىراضنالا نورم نب نمهلس نورت وشوي

 اعرو افيدتم املاع اهيقف ناك رمع ابإ ىنكي سلدنالاب لوجمت اهنم

 ايوحسن ندبلا هيقف ناسللا ليوط ملعلل ةعامج ايئدلا نس اللقتم الضاف

 هنيدب رفي مايقلا ميديو مايصلا درسي اريخ ةباشن ارعاش ايضورع

 ىربقلا ىلع درلا (ىف) باتك هلو هبرب ولخ»و سانلا نم برهيو

 هلئاضف نم ةانركذ امب هفصوو 00 نب فرلطملا وبا هنع ثدح

 مولعلا ىف. انئفتس ن راك لاقو هيلع ى ةثاو جرزخ نب دج وبا ةركدذو

 رك ا طفيالاب لوجستو ان جاجسماب اريصب ةوعدلا باجسم
 هام 1 اللا ىف ؟نليضالا دقطتمما ىبا "ىلع ارا: هلو ااه يفر” ةيليبشا

 ابحاص ناكو (”الا/ ةئس ةدلومو ع8 ةنس ردخأ ةيسرمب ىثوتو ىعزانقلا

 « ربلا دبع نب رمع ىبال
 نسمم

 نع ذخا ريع ابا ىنكي بيدال نوريخ :نباهللا دبعا نب ىسوي

 بادالاب املاع ناكو هريغو ديس نب نابا نب دمحأ مساقلا ىبا

 * ةربغو ىقلاملا ديلولا نب مناغ ده وبا هنع ذخا تاغللاو

 مسه

 ماما ىرمنلا مصاع نب ربلا دبع نسب ده نب هللا دبع نب فسوب

 ىلخ مساقلا ىبا نع ةبطرقب ىور رمع ابا ىنكي ةرهذ دحاوو ةرصع

 ده ياو رصن نب ديعسو نايفس نب ثراولا دبعو ظفاحلا مساقلا نبا



 ١ أم ركز ىباو ىجابلا ردع يبأو دسأ نب ده ىباو نسوملا دبع نبا 33

 نرطملا# فاو قكتملطلا رمع ىننازت واول انف نبا
 ىضرفلا ىب ديلولا * ىباو هللا دبع نب سنوي ىضاقلاو ىعزانقلا

 ىطقسلا مساقلا وبا قرشملا لها نم هيلا بتكو مهركذ لوطي مهريغو

 دمحاو) تخُدْيُس نب يدفلا وباو ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبعو ىكملا

 (ىرصلا ساعتلا نب دمحم وبأو ىورهلا رذ وباو ىدووادلا رصن نبا

 تعيس لاق عابدلا نب ديلولا ىبا انبحاص طخ+» تارق مهرهغو

 ابا ماسالا ىضاقلا تعمس لوقي انغيش ةركس نب ىلع ابا ىصاقلا

 ربلا دبع نب رمع ىبا لثم سلدنالاب نكي مل لوقي ىجابلا ديلولا
 تعيس لاق هطخب نوعتف نب ركب وبا لل بتكو ثيدحلا غ
 ىرج دقو ىجابلا ديلولا ابا ىضاقلا ثعمس لوقي ةركس نب ىلع ابا

 *«* برغملا لها ظفحا رمع وبا لاقف ةدنع ربلا دبع نب رمع ىبا رخذ

 لوقي هللا همحر احلا نب دمحا نب ده هللا دبع ابا ىضاقلا ثعمس

 مل لوقي ربلا دبع نب رمع ابا تعمس لوقي ىاسفلا ىلع ابا تعمس

 نب دمحا رمع ئيباو دمحف. ني مساق دهم ىنا لثم اندلبن دحا نك

 نكي مل رمع ابا نا هللا ءاش نا لوقا اناو ىلع وبا لاق بابجلا دلخ

 ند هللا ةمحر انخيش رمع وباو ىلع وبا لاق امهنع افلختم الو امهنودب

 ادأ مزلو هقفتو بلط اهب ةبطرق لها نس ةعيبر ىف طساق نب رمنلا

 مزلو هيدي نيب بتدو ىليبشالا مشاه نب كلملا دبع نب دمحا رمع

 ناو مجملا ملع نم اريثك ذخا هنعو ظفاحلا ىضرفلا نب ديلولا ابا

 نم ةمدقت نم اهب قاف ةءارب عربو هيف نتفاو ملعلا بلط ى. رمعوبا

 ديهملا باتك اهنم ةديفم ابنتك اطوملا ىف فلاو قيلدنالا لاجر

 م 145 >.
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 0011, لسا ىلع ةينرو دماسالو ا يل اطرملا 1

 ١ ارزج نوعبس وهو هلثم ىلا دحا همدقتي مل باتك وهو مجدعلا ىورح
 هلثم ثيدحلا.هقف ىلع مالكلا ى ملعا ال مزح نب دمحتم وبا لاف

 ل اطوملا هيف رش راثالو ىارلا ىناعم نم ككلم اطوم هنّيضت ايل

 باقك هلو مهثع للا ىضر ةباحصلا ءامسا ىف باعيتسال باتك
 نس كىكلاذ رجغو ةلمحو هتدأور ىف ىغبخي أديم ةلضفو ملعلا ناهي عماج

 عم ناكو هفيلاوتب هللا عفنو هيلع اناعم فيلاتلا ىف اقفوم ناكو هفيلاوت

 ةريبك ةطسب هل ثيدحلا ىناعمو هقفلاب ةرصبو رثالل لع ىف همدقت

 برغلا ىف ناكف ةبطرق هنشنمو هنطو نع ىلج ربغلاو بسنلا ملع خ

 ةبطاشو ةيسنلبو ةيئاد هنم نكسو سلدنال/ قرش لل لوجست مث ةدم

 ةالصل ةعمجل | 0 نفدو رخال عهدر رخآ ىض هللا ةمحر قنوت أبدو

 زوفم نسب رهاط نسعلا وبا انبحاص هيلع ىلصو عال“ ةنس نسم رصعلا
 رمع ابا تعمس 0 نسب كثعمسو 3 لاف 0

 واو فاز 8 لاق ربذوذ نم 1 معلا هبل وهو 4 1.1

 <« هللا هيحر ده نب هللا دبع هيبا طخب

 اديني

 طب رجم لها نس دامح نسب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب ىلرووتسوب

 نب هللا دبع ىبا نعو ةاور اس عيمج هيبا نع ىور بوقعي ابا ىبنكي
 لل لحرو ىلايجتختلا دمحم ىباو  ىكنيلطلا رمع ىباو راخمفلا

 كا 1 ' ٠
14 
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 اميره وام - دحا ب

 ا

0 

 1 عاد 56 5-3
 7 0+١ ني

 ىيك# نسق 1 ذو ةلس م ا رذ 8 ا ا

 زاجاو هفيلات نم تاريخلا لبس باتك 4 اضيا هنم عمسو حاجحن نبا

 سلبارطاب ىقلو فيرط نب نوميم ديعس ابا ةقربد ىقلو اهرياس هل
 اكو ضيارفلا ى هباتك هيلع ارقو ةدم هبحهصو رمدملا نب نسحعلا ابا

 لضفو ريخ ةتيد نم طخلا نسح هب ىنعو ةاوز اييف ةقث اذه بوقعي وبا

 ةيحر ىفوتو هاور ام عيمج» انخويش ضعب هنع انربخاو هخم سائلا عمس
 ةدلومو نمحرلا دبع هنبا ط+» هتافو تارق امال“ ةنس طيرجسمب هللا

 #* [90 ةناس

 سمح

 ابا ىنكي * ىرقملا ىسلدنالا ىلذهلا ةرابُج نب ىلع نب فسوي
 نب دمحأ سابعلا وبا مكس ةريثحو ةعامج نع قرشملاب ىور جاجمحلا

 نب كليا دبعو ىرقملا مشاه نب ىلع نب .ديحاو ىرقمللا سهفن نب ديعس
 لماكلا باتك هامس تاارقلا نإ ليفح باتك هلو ريثك مهريغو روباس

 نم اخيش نيتسو ةسمخو ةثاس ثالث خويشلا نس ىقل هنا هيف ركذو

 باتكلا اذه ةزاجاب انهلا بتكو ةناغرف باب لل برغلا رايد رخا
 نب دهم رعلا نبأ :نهاوب انربخي ةكمب ىربطلا رفظملا وبا ىضاقلا

 * هفلوم نع ىرقملا نيسحعل

]| 

 فرعي ةلطيلط لها نس ىدسالا فسوي نسب سوس نبا: فسوي

 ىف رووشو ردب نب دمحتسو ثيغم نب دهت نع ذخأ شبابلا ىنباب

 +« عله ةخنس ةدعقلا ىذ ى اهب نفدو ل قفوتو ماكحالا
 ميييسسس ادع

 3) :نضخب..
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 ' دبع ابا ىنكي ةلطيلط لها نم ىنانكلا ركب نب دهم نب فسوي
 ثيغم نب دمحا دنع رظانو ريك نب ده ىضاقلا هيدا نس عيس هلل

 .. مث اجاح لحرو ضيارفلاو ثيدحلاو هقفلا و افرصتم ايكذ ناكو

 نسح اهلك ةروسا ى ايرحتم ناكو جابر ةعلق ءاضق ىلوو ىرصنا
 « ط ةركحذ ماله ةنس نم ةجنحلا ىذ ى ىفوت ةّيهلاو 4 ىارلا

 سو

 ملعالاب ادب ىوحتلا نيولس نب ىسيع نب (نمهلس نب) فقسوب

 ةنس ةبطرق كل لحر جاجمحلا ابا ىنكي برغلا ةّيرمتنش لدا نم
 ايركز نب ده نب ميداربا مساقلا ىبا نع ذخاو ةدس اهب ماقاو ع”
 ناكو بيدالا ديحا نب ملسس ركب ىباو ىنارجلا ؛لهس ىباو ىليلفال
 00000 0 اهيببلا اظناح رامشال قاطيو, ةفيرحلا تاهللاث: ايام

 اريثك هنع سانلا ذخا اهناقتإو اهتفرعمب اروهشم اهل طبصلا نسح
 انربخاو قاييعلا نلءيوبا هع دمحا دقو هيلا هتقو...ى ةلحرلا .تناكو

 هللا همحر ىفوتو ةرمع رخآ ى. .ةرصب فكو انخويش نم دحاو ريغ هنع
 ١[26( « ٠ ةنس ةدلوس ناكو ةيليبشا ةئيدمب عال” ةئس

9 

 .نم (ىراصنال) سيُدع نب نمحرلا دبع نب ريزعلا دبع نب قسوي

 اريثك ربلا دبع نب رمع ىبا نع ذخا جاجمحلا ابا ىنكي نوُيرْش لدا

 اهنكسو ةرهغو نمحرلا دبع نب رهامج ركب ىبا نس ةلطيلطب عمسو

 0) ىزلا

 - « وللا

/ 1 3 

1 . 2 2 

 تييححن نيك ل

 1١

 < تري واوح

 1 3 ١  5ىلا , 7 5
559 4 



4 
 ٠١ انيفتم ايكذ اظفاح مهل 98 ملا لها نس 0 1 اقفتو هني

 فصتخم 1 ةودعلا دالبب 0 هيلع ىفثاو انيلا هبانك ىف 0

 * سافب نفد لاقو لضفلا وبا إب للذي ب ستك 50 لسا لادا

| 

 ابا ىنكي ةبطاش لها نم ىوهفلا بويا نب مساقلا نب فسوب

 نعو ةتياور نم ريثكب زوفم نب رهاط نسعلا ىبا نع ثدح جاجمحلا

 هنع سانلا ىورو انياحاصا ضعب هنع انرا ةياور ىف ةقث ناكو ؟ريغ

 2 ةناددو ةهابن ةنيد نم وهو

 كسسح نال عا عفن فيي: بيعي عا نسي مع

 اناا

 أيا ىنكي ةطسقرس لها نس ريرضلا ىب لكلا ىمسوس نب فسوبد

 وفابجلا ىلع ىبأو جارس نب ناورس ىبا نس عامس هل جاجمعلا

 وهو تاداقتعالو ديحوتلا ملع 5 مدقتلاو وحلا لها نم 0 أامهربغو

 هلو هد اد ناكو ىدارملا ركب ىبا نع ةذخا هيف برغملا ةمدأ رخآ

5 ١ 

00 7 
 ةرضح نكسو ةودعلا ىلا اربخا لقتناو ةروهشم زيجاراو ناسح قيئاصت

 هب م[. قداس قا اهب ىثوتف ناطلسلا

 اذا

 ىمخالا هرب نسب رسصيع لنج بتسوي ني زعمإ هيف نسب افسوي

 نباب فرعي ديلولا ابا ىنكي ةيسرم لزن ةّدنا لها نم انبحاص

 َه

 /4 ذه فيك يوي مج وي 3: تو

 نع ذخاو ارش ةمز الو اريثك ىفدصلا ىلع ىبا نع ىور عابدلا

 مهرامعإو مهئافعضو مهتاقثو مهناسزاو لاجرلا ءامساو ثيدحلا ةقيرطب

 رص



 8 وعل جويشلا ءاقلو ملعلا دييقتي' ةلماكلا ةيانعلا لها نمو مهراثاو 5.140*
 نا انقو هب بطخ مث هدلبب رووشو منسم عمسو مهنع بتدكو اريثك

 « 68[ ةنس ىدلوم ىل لاقو هع' ةئنس هللا همحر
 بابلا اذه ى ءابرغلا نمو

 1 سو
 لها نع م ىفدصلا ملسم ىبا نب قلخ نب ١ داتح نب فسوي

 (ةتبسب ) ةيما ىنب ةاضق رخا ناكو باجمحلا ابا ىنكي اهيضاقو ةتبس

 نيرشمو هينا ىللؤ ىل ريتساف هئاسقل منن نبا نحاس قيوم ربدك
 رمأو لخي ملف اهغم اصلختت ككلذ ا ا

 هللا ديدي وأو ىورهلا رذ ىبا نس هتلحر ىف عمسف ىالختسالاب

 ميدق عامس هل ناكو.+ هنطخ ىلا عجرف ىفرصناو اههرهغو ىروصلا

 نب باطخو ىليصالا دهم ىباو: ىديبرلا ركب ىبا نس سادنالاب

 هل .,تناكو .اعضاوتم اجلاص الجر ناكو مهريغو ىجابلا ده ىباو ةيلسم

 [ع[6 ةنس ىفوتو جرزخ نبا لاق ارع ءاش ابيدا ناكو ةديب اهرفحي نانج

 ب [ها ةنس ةدلومو

 ساو يجد
]| 

 ىضاق هللا دبع نب دهم نب ثيغم نب ده نب هللا دبع نب سنوي

 دهلولا ابا ىنكبي ابعماجب ةبطخلاو ةالضلا بحاصو ةبطرقب ةعامجلا

 ىشرقلا ةيوعم نب دمحتم ركب ىبا نع ىور راقّشلا نباب ىرعيو

 ط) دويح
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 ىسيع ىباو ىبلغتلا تباث نب دمحاو ردب نب ليعامسا ركب ىباو

 زارنكا نب هللا دبع ىباو ىورقلا دمححم نب ميمت رفعج ىباو ىنيللا

 ىصاقو ةيطوقلا نب ركب ىباو دلاخ نب دمحا نب دهم ركب ىباو
 نب ركب ىبا ةءامجلا ىضاقو ميلسلا نب قاحسإ نب دهم ةءامجلا

 ركب يباو رجاتلا دلاخ نب دمحاو هلياسم عمجو هعس هقفتو برز

 جرفم نب للا دبع ىباو هللا نوع نب رقتج' قار دفاجمم نبا بك
 ىباو ىديبرلا ركب ىباو ذئاع نب ايركز ىباو ىجابلا دج ىباو

 ىبباو نسوملا دبع نب ده ىباو ىقب نب دمحا نب نمحرلا دبع نسعلا
 ملم عمس ريثك مهرهغو نمثع نب ده ىباو ميلد ىبا نب هللا دبع

 ليخدلا نب بوقعي وبا قرشملا لها نم هيلا بتكو مههنع ملعلا كيبتكاو

 نسحلا وباو قيشر نب نسحعلاو نابكملا مضهجا نب ىنسحلا وبأو

 ى ىضقتساو مهريغو هبقفلا ديز ىبا نب دج وباو ظفاحلا ىينطقرادلا

 ءارقزلا عساج#» ةبطنكا ىلوو ابهنجإ ير مث اهلامعو سوهلظبب ةرما لوا

 ناوكذ نبا ناكم درلا ةطخ ىو مث ىروشلا ى. هتطخ لل هل ةفاضم

 ةالصلاو ءاضقلا ماكحا ىلو مث ةرهازلا دجحسمب ةبطغلاو ةيرماعلا دهعب

 هلك كلذ نع فرص مث ةرازولا عم ةبطرقي عماجلا دجعسملاب ةبطخلاو

 ةعايبكا اضف ىناورملا ده نب ماشه كلاب دفعملا ةدلق نا لل هعيز مزلو

 ايضاق ىقبو عإو ةخ» ةجدعلا ىذ ىف اهلهاب ةبطخلاو ةالصلاو ةبطرقب

 هللا ةمحر ىدهم نب ريع وبا هيحاص لاق هللا همحر تام نا لح

 ريثك هقفلاو ثيدحلاب ملعلا لها نس هللا هعفن ناك هطخب هتارقو

 رعشلل الئاق * ةيبرعلاو ةغللا ءلع نم ظححلا رفاو * مويشلا نع * ةياورلا

 أهيف حوشخلا ريثك هبطخ ى اغيلب ههباش امو دهزلا ىناعم ىف سيفنلا

 مخ 146



 نم ىخوبش نم 001 بر ام ريسيلاب ابنم ىضرلاو ايندلا

 ةرخالل روسا نم ايش هنركاذ اذا تنك هلاوحا عييج ىف هيداضي

 ..نا ردقب الف هبلغ اينرو عاظتسا ام ءاحبلا عفاديو رفصب دهج ههجو ىراأ

 ناكو هياكب ةريثكل امهريغو هينيع ىف رثا دق عمدلا ناكر هكسمي
 هتث ادح سس مهيقلو نيحلاصلا بحتص دق ناكو هنو 2 ايداب رولا

 كيور ةيترخو يزف افلا كك ا 0 كلذ ريغو ٠ البلا لوز دع

 دبع ودأو ىرقملا بلاط ىنا نب ىكم ده ودأ ءاملعلا ريهاشم نس ةخع

 وبأو رملا دبع نسب رمع وبأو نابحاصلاو ىرقملا وريع وباو دياع ّ هللإ

 ناو ناطفلاا لب رمغ وباو باتع“ نب دهم ةللا دبع وّبآو ىنبطلا نآورم

 ديحمسم هللا دبع وباو ىنالولا هللا دبع وباو ىجابلا ديلولا وباو ده نبا

 ةعيجلا 2 نكد ةعمجلا ةليل هللا هيحر ىفولو اريفك  مهريغو جرف 'نْبا

 سابع نبا ةربقسس نفدو 609 ةنس بجر ىنم انيقب نيتليلل رصعلا دعب
 ةهدلومو هللا ههحر لباو ثيغ ةنفد تثققو ناكو ميظع قلخ ةدهشو

 ىدهم نبا ةدلومو هتافو ركذ مامح ةخس نم ةدعقلا ىت نم انلخ نيبليلل

 5 امهريغو نابح نباو

 ظلال / ١0
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 هتارق اذك ةلمهملا نيسلاب نوُسُيَع نب سنوي نب دمحا نب سنوي
 ةبطرق لها نم ىاّرْكلا نباب نورعيلا ىماذجلا نايح نبا طب

 اًيهريقو ديس نبآو بابحلا ىبا: نب رمق با نف ذخا لهشباب ا: كي
 افراع ةيلهاجلا راعشالاب اميق ةغلل اظفاح برعلا ناسلب اريصد ناكو

 يتكي امل اظباص لقنلا نسح طمخلا ديج هللعو رعشلا نازواو ضورعلاب
 امب ماهقلا نسحلو هنم نوسبتقيو هيلع سانلا ارقي هلقني امل اصاخمم

 ادج ةيحالا ميظع ناكو ةياورو امهف ناسللا ملع لوصا نسم ةلمح

 ةيقب ناك لاقو ىنبطلا ناورم وباو جبازس: نب .ناؤرص وبا. هلع ةكبدح

 انواصت سانلا دشاو ةريغو بيرغلابو ىلهاجلا رعشلاب ملعلا لها نم

 ةخنس ةجدحلا ىذ ردص ى ىفوتو ناهح نبا لاق « هللا همحر اضابقنإو

 « هللا ةيحر آةئني نيعبسو اعست هنس .تناكو 6ع

 ارض ظ

 ديلولا ابا نكي ةلطيلط نكس ةبطرق :لها نم دن نبا سنوي

 نع ىباطخال ةلزعلا باتك ىنلوان لاقو ةلطيلطب ده نب متاح ةيقل

 « كلذ ريغو ىباطخلا نع ىذورُملا ىلع نب دج نب رفعج ده * ىبا

| 

 لها نم ط هقوُش نباب قرعي ىدزالا سنوي نب دمحا .نب سنوي .

 نب رهامجو لاله نب مساق ده ىبا نع ىور ديلولا ابا ىنكي ةلطيلط

 ىبأو ظفاححلا ملسلا دبع نسب دهتو ربلا دبع نب رمع ىباو نمحرلا دبع

 اسس ل مسلس هم

 2( ةقوُش
3-4 
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 ا يشم ا |



 شخ ار 1 1 6 07 هيف أم يملا نس

 اقلك سانلا 0 3 ةرشاعملا ليمج هناوخاب اراب ناك تينا

 .ه« رهاطظم ىبأ 0 [مالإع ةنس لوا

 أ"

 0000 الل لدا نم ىراسال ات نب دم يب سنوي

 ديعس نب هللا دبعو سابع نب ده نب نمحرلا دبع نع ىور « ديلولا

 ىرامخإلا يحسب ةيانع هلو لئاسملل اركاذ اينفم اهيقف ناكو امهريغز
 ةخس ةدلوسو « 6/8 ةنس ةرخالا ىدمج ىف ىثتونو ضابقناو حالص عس

1 » 

| 

 ىنكي ملاس ةنيدم لها نم ىراصنالا فلخ نب ىسيع نب :سلوب

 ارقو + ةريغو ىضاقلا طاقسلا نب هللا دبع ىبا نس عمس « ديلولا ابا

 تارقو انباحضإ هنع ذخا ىرقملا ورمع ىبا باححصإ ىلء نارقلا
 ناكل د 0 ا طب

 الا

 نب هللا .دبع نبأ سنوي نب دمج نب ثيغم نب دج نب سنوي
 ىنكي مههبف مظعملا اهخيشو ةبطرق لها نم هللا دبع نب ثيغم نب ده

 رمع ىبا ىضاقلا نعو دهم نب ثيغم ةدج نع يور *« نسحعلا ابا
 ده نب دي هللا دبع ىباو ده نب متاح مساقلا نا نعو ءاذحلا نبا

 نب دهتو روظنم نب هللا دبع ىباو جارس نب ناورم ىباو ريشد نبا

 ١ هلأ
- 

 5-3 اا
 1 "0 ٠١

 د رو



 اما
 جرث نب دمحم هللا دبع ىباو قزر نب رفعج ىباو ىورقلا نودعس ظ

 بميرغلل اركاذ بارعالاو ةغللاب افر أع ناكو مهرهغو ىناسغلا ىلع ىباو

 اىئانج ةففسعلاو فلا هيبذ 3 ميت بدال رذفاو ناسنالاو

 رابخال اظفاح راعشالا ىناعيب املاع رابخالو تاياكحلل ةيوار بئكلل

 سينا ابنم هيكم امل انقتم اهل داريال نسح اهيف اناويد ةدلب لها

 ىابلا شح 0 1 ةدافالا مج ةثداحمملا يجلس ةسلاجيلا

 ناكو 3 مهرابخاو مهرهسو ابكولمو سلدنالا ءاملعب ةفرعم هلو ميثافعضو

 هيلع تارقو + اريثك هنع سانلا ذخا هفرع نمل اكراشس ةدصق ىنمب اراب

 ثيغم ةدج نع ةرم ريغ سلا وبا اندشنا * هطخب ىل زاجاو تعمسو

 ذثاع نب اي ركز ودأ نراك لاق هللا دبع نب سنوي ةدج نع دهن نبا

 بردو نيعا اهيف رق قيادح ثيدحلا باحدصا سلاجتم

 ةليل هللا ةمحر ىثوثو متل ةخئس بحجر ا 0 هللا ةمحر ةدلوم نأك

 نفدو هز“ ةئس ةرخآلا ىدمج نم نماثلا دحالا موب ىشع نفدو مخ و

 , اولا انج نب يا عمج ةدهشو سابع نبا ةربقمب

 ناصح ةقسألا نوع

11 

 ةلحر 9 كا أيا ىنكي رغثلا لحدا ند ىنوحتف نب ده نب 00

 ص ظفاحلا ملسلا دبع نب ديم وفغ ”تدخ مهرجغو نادبع نباو
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 رك يأ لي لطي لما نب ىدسالا شهعي نب دهم .نب شيعي
 ٍديز ىبا نبا ابيف ىقل قرشملا لل ةلحر هل و ةريغو ههبأ نع ىوز

 لئاسملل اركاذ هقفلل اظفاح ناكو ملعلاب ةريثك ةيانع هل تناكو ةرهغو

 لها هن هللا عفنو هب ةسايرلا ريبدت هيلا راص مث ةدلبب ماكحالا ىلوتو

 اذك ع+ ةنس اهب ىفوتو بويا ةعلق ىلا راصو كلذ نع علخ مث هعضوم

 ,. ١ هم [9 ةئس رفص ى ىفوت نايح نبا لاقو « رهاطم نبا لاق

 بوقعي همسأ نم

 اضن
 ب رمال ني راسا ى دا نب رهاط نب ىسوم نب. بوقعي

 هللا دبع ىبا نع ةبطرقبو لقيم نب ديلولا ىبا نع ىور * بويا ابا

 اظفاح اهيقف ناكو ناطقلا نب رمع ىباو دهم نب متاحو باتع نبا

 « ريدم نبا ةركذ م[ ةنس رفص ى ىفوتو « هدلبب .اهتقم اننفتم
 ظ [عما

 نكي ةبطرق لها نم مزح نب ديعس نب دمحا نب ىلع نب بوقعي
 نعو ههبا نع ىور *« مزح نب ده ىبا ظفانحاا دلو وهو « ةماسا ابا
 ىداو حو « ىرذعلا سابعلا ىبا نعو ةزاجا ربلا دبع نب رمع ىبا
 فركاذ + ةلالجو ملع ةتيب نم ةماقتسالاو ةهابنلا لها نم ناكو ةضيرفلا

 ةدلوسو هء“ ةئس ىلوالت ىدامج ىف ىفوت ىل لاقو هيقفلا رفعج وبا هب

 | * 626 ةخس مدوعج
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 ىسوم.انا نكي ةلظيلط لها نم ىبيجتلا نمت: ني. دفحا نب نمي

 مهو نب ديححتو ىسيع نب :بمقيأللا يسع: نب نيخرلا دبع نش كار
 قياثولاب اريضب ناكو هلا نوع :نباو مهلد ىبا نبا نع ةبظرفب ذخاو

 نيدلولا رب بانتكو هفيلات :نم ةبوتلا بانك هلو ضرفلاو 'بارعالو

 ةركذ مو. ةنس ةجدعلا ىذ رهش لوا ةعمجلا مود:يفوتولازجا ةسيخ

 * هلع ىورو ريظخس نبا

6 
 رصقب مامالا ىويجللا ىنابإ نورد نبا نسيحرلا انبغ نب عسيلا )

 دمحأو خيرفم ن د هللا دبع ئبا ئىضاقلا نع ىوز دج ابا ىنكي ةيليبشا

 هلو بلطلا ميدق ناك لاقو ىنالوخلا هنغ ىؤر امهريغو رجاتلا دلخ نبا

 منهلع ذحاف ةبطرقب حويشلا ن م ةعامج ىقلو مهفلا عم بدالا نم ظح

 نركب عبرال ىقثون لاقو هخوهش ف جديرخ نبا ةركحذو مهيلع رركتو

 «. (ةثاس ثالثو .... ةنس ةدلوم ناكو عا”ع ةنس ىلوالا ىدمج نم

 أ

 ةيرملا لها نم ىبيجتلا نعم نب دمحم هللاب مصدعملا ىلوم ديري :
 هريغ (نعو .اريثكح. ىرذعلا سابعلا نابع قو دلاح ايا نياك

 ىف ةقث ؛هعامسو رثالاب ايختعم ناكو انكويش نم دحاو ريغ هنع ىور



 30 أ[

 عمصا نع ىورث ةيسلدنا ةملعيلا دهم ثنب ةمجسعملا نيغلاب ةيلاغ

 أ[

 نايح نبا اهركذ ةيبطرق مداق نب ديحتم نب ديحأ .ثنب ةشثاع

 املعو امهف اهلدعي نم اهنامز ىف سلدنالا ريارح ىف نكي مل لاقو

 اهنامز كولم دعت ثناكو ةفاصحو ةلازجو ةفعو ةحاصفو ارعشو ابداو

 نغلبد ال ثيح اهنايبب علبتف اهجئاوح نس ابل ضرعب اميف مهبطاخهتو
 بسكن طغلا ةنسح تناكو اهثعافش درت الو اهتفو ءابدا س ريثك

 ةرهثك ملع ةنارخ اهلو ملعلاب ىنعتو بتكلا عمجمتو رتافدلاو فحاصلا
 ظذ م م أارذع تنامو ةورملا ىلع اهنيعت ةورثو ىنغ اهلو ةنسح

 هلوا ءاسورلا ضعب كل ارعش اهل ثيارو لاق

  اليبس ليلا تلج ىلا ىبف الوثُع كثيف املأ عوُمدلا ةلول

 نابح نبا لاق ةريثك اهنساحدمو فرصت نسحا هيف ٌتفرصت

 ب [260 ةدأاس كديقونو

 أ

 ةقذاح تناك نسحرلا دبع نب مككا ةفيلخلا ةبناك ينل

 قى. نكي مل ملعلا ىف ةكراشس باسم لاب ةريصب ةرعاش ةيوحن هباتكلاب

 « ”وع ةنس تيفوتو ادج ةطاطخ ةيضورع ثناكو اهنم لبنا مهرصق

 اننا

 اسلا طخا سس ةقذاح تناك هللا نيدل رصانلا ةفيلخلا ةبئاك ةئرم)

 مث خنيخ <



1" 

 نس كلذ :تاقن قينلا باتك ى دوعسم نبا اهركذو ه8 ةئس ثيفوت

 * (نأيح نبا طخ

 ا

 نب هللا دبع جوز ىميمتلا رامتلا نب ريضنأ نب رفعج ثنب ةجيدخ
 اهظفلب ةيلع ةءارق ىبعقلا اطومب هللا دبع اهجوز نع تثدح هيقفلا دسا

 ابا انمحيش تعمس وع ةنس ىف اهطخ» اهعامس هيف تديقو هلصا ُ

 م.:قم. ةدنع باتكلا نا ىل ركذو كلذ ركذي * هللا همحر ثيغم نب نسعلا

 نس تيارو هللا همحر ركحذ اس بسح ىلع كلذ دعب هعيار مث
 « هيقفلا دسا نب ده ىبا ةنبا اهتنبا ىلع ةريثك ابتك اهسيبحمت

 أ[

 لاق طخلا نسحب ةفوضوم ةرعاش ةبيدا ىبرلا هللا دبع ثدب هةّيفُص

 دج ندا دشنإ لاق ىتدقفاو دمحل نم لع د ا
 تلاقف اهطخح ةارسإ تباع دقو ابل جرج نب ديعس نب ده هللا

 ىرطُسا طن ى.ردلا كلب رآ وب ىرصفا اهل تلق ماع

 ىربكمو ىفرو ىمالقا ُتِبرقو اهطخد دوج ٌّك ىفك تدان

 ىرظنا اهل ٌتلقف ىظخ اهب وُدْبُمل اهْمْيظن ثالث :تايباب ٌتطخسف

 « ةنس نيثالث نود ىهو اعإ9 ةنس رخا ىف تيفوتو ىديمحلا لاق
 [عما

 هللا. نسيدلل رصانلا دلخ»م نب. نمحرلا دبع مامالا ةالوم + ةيضار

 ه)ؤهو زارطلا لضا ىن ام ىلع وه انه نم اسنلا ءامسا ةيقب بيترت

 كليضتب ةيلاجسم هريكل يلام < م ةيلطاو ديس لس 1

 ىلع نب ده ثنغب



» 8" ١ 

4 

 ٌ ا ا ماما ىلا“ 0-1 ا
0 5 00 9 9 : 1 7 1 5 : 

 لاهل 3 كلا

 :؛
 / 1 1 27" : 7 رس

 خرنب| ينل 0 نابتكيو ىنارقي اناكو د“ ةنس اعم أجمحو
 لاقو جرزخ نب دمحتم وبا ابهنع ىور ةءارظنو رصمب ىبطرقلا نبعش
 ةثاس ىلع تفين دقو عاب ةنس دودح ىف ثيفوتو اهبتك شعب ىدنع
 ظ ظ * ماوغا ةعبس وتعني ماع

4] 

 قع هللا ديبع نب نمكرلا دبع نب ده هللاب : ىفكتسملا تلقب (ةدالو

 رعشلا ةخسخ“ لوقلا ةلرج ةرعاش ةبيدا دمحس ند ىنمحرلا دبع رضانلا

 انخيش تعمس ءاعربلا قوفتو ءابدالا لجاستو ءارعشلا طلايت ثسناكو

 ةرارحو اهتحاصفو ابتدابن فصي هللا همحر ىكم ىب هللا دبع ابا

 اهفرشت قباطي .نواصت اهل نكن مل ىل لاقو اهقطنس :ةلازجو اهترداق

 11111 ةنس هللا همحر ىفوت ذا هيدا ى ةيزعم هديا اهنإ لل ركقو

 لئاقم موي ثيفوت اهنا كلذ دعب تدجو مث هللا اهقكر 1 ةويالا ص
 هن 682 ةنس رفص سس انلخ ىنينليلل اعبرالا مز دابع نب دهم نب 0

| 

 سوي ) هيقفلا (ثحا) .ساغلا قسوي نب ئيحي تنب ةمطاف

 تيطوتشا ةييقف ةملاع ةلضاف ةريخ تناك ( ىماغملا ىيحي سبا

 ىلع ري ملو ضبرلاب تنفدو ,9 ةنس هللا اهمحر ثيفون اهبو ةبطرق
 ديز 'ئىَبآ نب دمحسس اهيلع ىلصو اهشعت ىلع ىءر اس طق ةارسا شعن

 قيفم ىلإ ذ ١ ]لاء اكاد ء ابعت اهنركاقف ق1 /م1اموزل اطلع, تللخدو

 ' بادكلا رخا ى ثبث

1 / 
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 فنك

 نم ىنكرلا هللا . مفر دقو كسنست ةيظاقا تلاقف ةكنل راسب اناا
 اللا اههحر ثنتاس يح دعب كحدضت اهرا ملف ةاريلا تلاف- ضرالا :

 دبع ابا ىل تلاقف اهتيتا لاق اهيلا لخدي ناك هاو ظ

 اردا مل ول تلاقف ىردا ام هللاو تلق ةحرابلا ريقلا تاب نيا ملسلا

 « ملسو ةيلع هللا ىلص ده ةما نم ىنإ ٌثنظ ام رمقلا تاب نيا

0 

 دمحم ىبباأ ثخا ىيخللا ةعيرش نب ىلع نب دهت تنب ةيطاق
 ٌتيارو هخويش ضعب ىف ده ابا اهاخا * تكراش ىليبشالل ىجابلا

 ط» هتياور عيمج ىف اهلو اهيخال ىريبلال سيطف نب دمحسم ةزاجا

 3 مهل رفغو .اهلأ منعا ل صضعب ىف هدب

1211| 

 ىسبعلا رداقلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحا ثنب نمحرلا ةما

 اينما نبا عماببط تمضي لات يور ب ا
 كل فرص سن اككز اونا نع هتاور ان ضعب كلملا دبع نب ده

 نونامثو فين اهنسو نبعش ىإ مع. ةنس طق 0 مل اركب تيفوتو

 < هللا اهمحر ةنس

| 

 ىرالبشلاب قورعلا بتاكلا هللا دبع نب ايركز تنب ةمطاف

 اريثك ارمع ترمع ةصلختم (ةلزج ةبتاك ) تناك ةيما ىنب ىلوم

 طنا ديجتتو لاوطلا بفكللا كلذ قلع سكت ةئس .9ع تلمكتساو

 ىلوالا ىددج رلس تيفوت لاقو نابح نبا اهركحذ لوقلا نحمل

7 
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  (ثفابو سانلا عمج اهدهشو ةملس ما ةربقمب تنفدو غإاب ةئس 5
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 ةرعاش ةبيدا ةجاحلا ىبلشلا ىلوُصِتْفلا بوقعي ىبا تغب ميرس
 "اهلضفو اهخيدل مشتحمتو بدالك ةاسنلا ملعت تناك ةروهشم ةلزج

 ةثام عبرالل دعب أمب ترهشو ةيليبشا تنكس اليوط ارمع تريعو
 0 0 1 ل اهل ندغلا لاقو ىديبجلا اهركين

 لكلا ريسال ىغما 5 را بيِيُذ بدن

 بسكو رهئاندب اهيلا ثعب دنهملا نبا نأ ىنربخاو ىديمحعلا لاق
 اهيلا
 لبخلاو سئالل قطن تريح ىفنا لبق سلا فا ركب 1

 ليغلاو صالخالا نر رصغلا ةديحو ابو نامزلا اذه و فرظلا ةدرف اي

 لاا ا يل ءاسشح تسقفو عرَو ىف هارذعلا اًيرم دا

 0 تار دقو لمع 0

 لبق نم ثتيهلوأ اسو ىلاللا نم ىقنغ فر ثيل هذ ىذلا ركشب ىل ام

 لطع ىلح نم ىثنا 1 ىلع بمب ةيهاز 7-00 ىلحتد ىنتيلح

 لوُعلا ةقر ٌتقرف تارفلا ءان ٌتيقِس ىعلا رغلا نكقالخا هلل

 لثملا نسحا نس تدغو تدجمناو ُةعبادب تداغ نم رعشلا نإ ٌتهبشا

 لسالاو نضيبلا ريغ لسنلا نم دلي ل ُدنهملا ٌبسغلا ةدلاو ناك نُم



 مم
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 ىديبحلا اهركذ ةروهشم كوللا حدمت تناك ةرعاش ةبيدا ةيناسغلا

 « هيف هلاق رعش فر جارد نب دمحأ رمع ايا 58 ضراعت

|] 0 

 8.1407. عس تعمس ىلايجتنشلا * ديعس نب هللا دبع ده ىبا ثنب ةجيدخ

 ىراخبلا مريح ىوربلا دمحا نب ديع رذ ىبا ريشلا نم اهيا

 اهسرح ةكمب هخويش نم حامسلا ىف كلاخح اهيبال- تكراشو ةرمغو

 سلدنالا هعس تسدقو هط+# اههبا لوصا ىف ابعامس تيارو هللا

 « +1 هللا اهيحر انبي تنتامو

 ميركلا هللا لّسنو ةانلس ام بسح ةاندصق ىذلا ضرعلا ىهتنا

 ةاضريو هبحي امل قيفوتلاو ةالوا اس ىلع ركشلا عاردا

 هللا ئلصو ادبا هلل ديحلاو ةاوس هلا ”,” ةديد كلذف

 0 هللا دبع ىبا دقانلا ثدحسملا هيقفلا لصاب هعيمجل ةلباقملا تغلب

 طوطخه لا فلوملا لصاب لباقملا هنع هللا ىضر زارطلا ديعس نب'ديهت

 بسح ةححيعحتصت ىف دهتجاو ةبطرق عيمج ىلع سبحملا ةطخد

 ةدمح قح هلل دمحعلاو ناكسال +) لصالا ىف ةدالو مسا 5



 0 0 ظ 00 ا 5 5
 كييف 5 1 ا ةيدسسصو هلا ليرد جل 5 ٠
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 حلل : ظ 0 اينما ةفَس 2”

|61 

 كلو لدم نب رهاط نب. ىسوم نب زيرعلا دبع ثنب ؛ةئوط)
 نع تذخا ىرقلا بيطخغلا ريدم نب مساقلا ىبا جوز ىهو هبيبحت
 ىبا نعو هفيلاوتو هبتك نم اريثك ظفاحلا ربلا دبع نب رمع ىبا

 ىرقيلا مساقلا وبا اهجيز اودي ىالدلا ىرذعلا رمع نب دمحا سابعلا

 عر" ةنس اهدلوس نأاكو ةنيد ةلضاف الخلا عج "تاكو اَنيلع اهتازقي

 2 ةمركا ركب وبا ابنبا اهرماب ىنربخا 0.1 ةنس هللا اممحر تيفوتو

 1 + (ىلعت هللا

 -  سيخ هن سا خه دنس ع مم تتسع هكسمج» هس افالون

 ع«) هيلع ناجح ايف عسولا فصلا تااتمل لصاي ةيناث لبوق

 ملسو هلاو ده ىلع هللا ىلصو نييلاعلا بر هلل ديحلاو الوا هب لباقللا
 ؛) باتكلا نم ةقرو رخا ىر ةذه ةنوط مسا هللا ةّيحر ىلوملا دهق

 بانحلا رخآ س ا تريباص دعب



 الرذب
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 ةحبش ناضمر ىذ قفوتو ةرجغو ردد نب هللا دبع ىبأ ناس ع رفعج

 زهش 53 هللا هيحر درو نب ديحدم نب دمدأ مساقلا ودأ ىضافلا قوت

 لاوش نم ثلاثلا ىف كلذ انيلا لصوو هع. ةنس نس مظعملا ناضمر

 م ع5 ةنس نس ىدمج ىر ةدلوم نأاكو ماعلا نم

104 

 ناكو ىقرشلا نب قاحسا ص نيبقكا ىهطرق 4 0- نب ليما

 ليعايس) نأ ةقر وأب هللا ةمحر ىرهرلا رمع نب مساقلا ودأ 9 لاق 8

 ابا نأ [2.9 ةلكأس ىكل أ رع ىبا ىدد نيب ةيسرمب مهثدح اذه

 نبا ةربقيب ةراآد فر ىديبرلا ركب ىبأ 5 لزت ىقرشلا 7 قاحسإ

 ََ ١

 ى وهو ديعولا :ذافناب لوقي ناك هنا الل افشقتم ناكو موخلا ىف انقيدص

 أله أه ديلولا ابا 5 هل لوقا 7-00 هقلخ كوس بايث ةيلعو ماظم كيب

 نيذلا نإ كلذو ركب وبا لاق لدعلا لدعلا ركب ابا اي ىل لوقي ناكف

 هئمب ةءامجلاو ةنسلا ىلع هللا انتاسا ةيلدعلا نومسي ديعولا ذافنا نورد

 هتلقن هللا ةهححر لا وكل نبأ لاق ةطخد ىكنملطلا ريع وأ ابيتكف لاق

 هع هللا هيحر بيطخلا ريدم نب مساقلا ىبا د نم

1 
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 ١ قا ىفوت نمثع ابا ىنكي ةبطاش ىضاق لايع نب سنوي نب ديعس
 ا ش ه« 2٠[[ ةنس مرحملا

 نم ناك ده ابا ىثكي ةبطرق لها نس ىطيعملا ده نب هللا دبع

 - ناكو هللا اهسرح ةكم نم هيلا بتك ىوربلا رذ وبا هل زاجاو دحاو

 مهجياوح ىف. سانلل ةكراشلاو لصفلاو ريُحاب اروهثس انيد الضاف الجر

 ع هللا همحر ةنس نيعستلا ىلع داز دقو 72019 ةحسا .. ناضمر رهش ى ىفوتو

 تا

 ةغس لاوش ىف. ىضاقلا ىلصوملا ةفيلخ نب هللإ دهبع نسحعلا وبا ىفوت

20 

 هع نزع ةداس رخال عجهبر ف سورمع نب مسأق نب هللا دبع ده وبأو

 ابا ىنكي ةرباي نم ىرهفلا نودبع نب هللإ دبع نب ديجحيملا دبع
 بيدال/ بويا نب مصاع ركب ىباو ملعالل باجمجلا ىبا نع ذخا ده

 ةقث اهناقتاو اهتفرعم ىف امدقم تاغلااو بادالاب افراع ناكو امهريغو

 رشع ىف ىفوتو هنع سانلا ذخا ةغالبلاو ةبادكلا لها نسم ابلقن ى

 « ةثام سمخو نيثالثلا



 لانو
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 ىردبعلا هللا دبع نب مساربا نب لعبور نب كلملا دبع نب نميلس

 نب نسعلا ىبا اهيضاق نم عمس ديلولا ابا ىنكي ةيسنلب لها نم

 ةعامجو ديسلا نب دهم ىباو هساب نب ده هللا دبع ىبا نمو بجاو

 0 ده ىبا انخدش نم ةبطرقب عمسو قرشلا لاجر سم مهأوس

 ذخالاو خوميشل ١ ءاقلبو اهطبضو اهقرطو تاارقلاب  ىدخعو ةرجغو 24

 ماكحالا ىلوتو اريثك هطخ» سكو اهيانتقاو لوصالا عمجو مهنع

 اميف ةدلوم ناكو هز“. ةنس نم نبعش ردص ةيليبشأب فوتو عضوم رجخب

 ىف هلخا ىرط ىنيح رثا ةاجنف ىفوت. هيقفلا سبعا نب دمحتم وبا

 * ||6 ةئس نبع

 614 لاس متل ىذ :ى'!دردلا) ىبا نب هللا دبع وبا ىقوتو

 أ

 ىسوسرط ليوطلاب فرعي نسحلا نب "نفع نب دمحا نب رابجلا يع

 ىرماسلا دمحا ىبا نع ةارقلا ذخا مساقلا ابا ىنكي رصم نكس

 عيبر ىف رصمد ىثوتو | ةخس دلو امهريغو ىوفذال ركب ىبا نعو

 « ع٠ ةغس !لوالك

 نك

 ردع وبا هنع ثدح ديعس ابا ينكي ةقلاس لها نس ةيما نب فلخ



 0000 27 - : : 4 دبا 8 ..ج_ هال 0 3 ِ دب ل
0 05 

 51111 بصي لستر ل ا

 1 سا راس عجل كالا تناك

 يب عمت ةنس لوالا عسر قتوتو ةدلبب ماكحالا ى

 ا
 01 عرس

 /  هيبا نع ىور ىطساولا مهجلا ىبا نب تباث نب ديحا نب ىبسيع
 / ضعب هنع انربخاو 30135 دنع سانلا ذخا كراكيب املاع ايبدا ا

 / ع هللا مهمحر انعم

 عع

 .ورمع ابا ىنكي ىبطرق دهازلا راطعلا نمحرلا دبع نب ىفرطم
 لااا 0 اا عبير نس نيسم لايل سيخ ةعبجلا موي ىفوت
 « هعتس ةربقمب ربظلا ةالص رخآ رخآ موي

 دبع ابا ىنكي نايج لها نس ىنابعشلا ده نب ميهاربا نب ده

 لها نسم ناكو ةرهغو سابحالا بحاص نب ركب ىبأ نع ىور هللا

 ةنس بقع ىفوتو ناهجب ىضقتساو نهذلا بقاث ءاكذلاو ةفرعملا

 ظ + اطلاع افررسم 6

 عمم

 رعابتيلا بسدالا طاقحلا نباب فورعملا ىفيعرلا نميلس نب ديم

 ةركذ معمم ةنس ةرخال ىدمج ى_ ارضغلا ةريزجلاب ىفوت ىبطرقلا

 + نايشت نتإ



 ١ هلع

 ةملسم نب هللا دبع نب دهن ركب وبا سويلطب .بحاص رفظملا ىفوث
 )8غ نبا وهو 0-0 0 ناضمر رج نفقتحدتس قد سطفالا ىنباب _خرعبد

 < هللا ةهمحر اماع

 ىفوتو 89 ةنس دلو هنا انبداص ىتفملا ةريخ نب ديلولا وبا ىل ركذ

 يي 00| ةنمس ناد ف لا نع أافرصنم دهب زد هللا هيحر

 زوفم نب ةرديح نب دهن ركب ابا هللا ةاقبا لضفلا وبا يضاقلا ركذ

 يدا قدم ديجلا طغلاو ناقن الاو طبضلا لها نم يي ةقث وه لاقف

 ظ * ثيدحلاب مبفلاو

 ظفاحلا ىنايجلا ىلع يبا دنع تنك لاق رهز نب ءالعلا وبا يثدح

 ركجي ىبا نيتدحمملا نيبيقفلا ةيددحكصد نلع زاغإك هيلا ىتلحر دع

 سيل ىلإ لاقو امهنم ةدافتسالاو رم رعلا دبع نب رفعج ىباو روفس سا

 هانعم اذه امالك وا بابلا اذه ىف امهقوف وه نم ةكم كلل انه نس

 ءابدالا ضعب ىدشتإ 00 ريثك روش هلو لضفلا وبأ لاق هللا ةمحر

 أهي بتكيل ٍنأل ةقيلد ميمو هيلا هجو دقو هل

 ضعلاو مئللاب ب ) 2 د كللا معييصب تعب علان للاب يملا: اهيلع زل ةيكو دمعت انلللا كسب كلل

 * ضغلا نسوسلا ف درولا وهز 200000 قركم قا هيا تبعك
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 اضقلا ىلون ركب ابا ىنكي ىراصنال دهت نب مشاه نب ده

  ناورم وبا ةوخا ةيلع ىلصو 2.1 ةنس رفص ىن ةبطرقب ىثوتو سويلطبب

 : 0 مايجلا !4 :الياضا جلاف * هتوم ببس ناكو دفاو نبا ىضاقلا ميدقتي 5.40

 ةشابرطا نباد فرعي مشاه نب ده نب كلملا دبع ناورم وبا ةوخاو

 خي ىلا مقدر وبدأ ىفوتو ناسرلا نبأ ىلء اضيا ىلص وهو

 * ١

 + هللا همحر ىزاوهالت توم دعب تناك امنا هتلحرو كلذ دعبيو

 « ىدنبلا نبا نفد موي ىمتنحلا ىشرقلا ىفوت

 0 ا

 ناك ةيبرعلا ماعم بيدالت ىطاشيقلا ديلولا نب دج هللا دبع وبا

 عبسل 2 موي نفدو ىفوتو اهتفرعم ى امدقم اركاذ اظفاح اهل

 ملعت هنا هللا همحر باتع نبا ىل ركذ م. ةنس مرحتملا نم نيقب
 ع ةيدرعلا ةدنع
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 ىكنيطلا 0 اعامس هل تيار ىبطرقلا ميهاربا نب دمحا نب دهن

 هطخعت كسار ةيانع هل تنارو باسنالو صصقلا باتك قف ةطسقرسب

 نم ةغامج ةافو ديق دق هتبارو عا" ةنس هبتكح ىضرفلا نبا باتك

 « ع2ع ةنس لل ءاملعلا



 ني

 انبحاص هللا ةمحر ىيجعلا فسوبد نب دهم رداطلا ىبا ةافو تناخ

 . جاحلا جرفلا وبا ىفوت تقولا اذه ئفو هإ"ه ةنس ىلوالا ىدمج ىف

 نييك ا يحشس ىشوطرطلا ركب وبا ايل لاق نامثعلا .دهف هدأ لاق

 لوقي ادشنم تعيسف ةربق تدجو دق ةليل نيفقلا

 ٌبوذك تناف بلق نسم كتدقف بجتعلا اذ نا مونو فوخا

 ىذ بقع ىن هللا همحر انخرش ىقلاملا رمعم نب ديحتم ةافو ىنتغلب
 جب هل هللا رفغ هان ةنس نم ةجسحلا

 1 نسم عبارلا اعبرالا 2 هللا ةمححر ىرطنقلا نب مسأقلا اوت ىفوت

 *« 51| ةكس نم 4

 دنلا هل ا عابدلا نبا وه انيحياص اذا ديلولا ودأ 0 لاف

 ه8 ةئس ةرخالا ىدمج ى هيلع ثيدحلا ةارقل ةبطرق عساج ل مدقو

 نسب لو نب 7-55 ند هللا ديع نب 2000 مهلا ورح 0ع

 ىضاقلا ةهيخأ مخيم مس ناورم ابإ ىنحي ةبطرق لها نم هللا ديع

 تارذو هخوجا 530 ةربغو رجاتلا دلال نب ديك نم هلل دبع نب سنوب

 ب (مالاب ةنس ىفوت هنا هيخا طخد



 00 ا . ةرتال ىف يلا 0 نمو

 ظ عرس
 هل ناو ةيطرق الحا نس ىرجبلا تميجات نب دهت نب ليذه

 ةكيب اهيف بتك قرشملا لل ةلحر هل ديصلا دبع ابا ىنكي نيرتئش

  ىرجالل ةءيرشلا بابك ىطقسلا ده نب هللا ديبع مساقلا ىبا نع

 ققاريسلا مثيلا نب دمحم نسب ىلع نسحلا ىبا نسم أضدا عمسو

 انيد احلاص الجر ناكو م٠. ةنس ى هعايس ناكو أيهريغو ىعوطملا

 دعب ةبطرقب ىثوتو ارهزثلا عساجمب ةبطغلاو ةالصلا ىدبملا دهم هدلقو

 يي هللا ةمحر ةئام عبرال

 ظ |
 0000 ا يي ليد ىب ىبسوم نب دمصلا دبع نب ىسوس

 صتقخأو هيدأ نع ىور دما أبا 6-0 ةيطرق لها نس ىركبلا

 مث م عب لا اضقلا 0 دلقتو مهرجغو ا نب 0

 اهاور ابتك ةتلخر قى بتكو مارعلا هللا تيب جو كلذ نع فرص

 ًالالجو ةناهصو لضف تيب نم اتمسم اروقو ناكو كلاده هنم عيس دقو
 ا دي دام تا حوا ,اكو ةهابثو

 دق ناكو رفعج وبا هنبا هيلع ىلصو سابع نبا ةربقمب نفدو هإ8 ةنس

١ 
 م

 ١



 ع ؛

 نم هعيمج لقن هنا ركذو زارطلا هللا دبع ىبا ةيوارلا نهشلا كضأ

 هنع ىضرو هللا همحر لاوكشس نب مسأقلا ىبا باتكلا فلوم طخ

 + * هلل دمجلاو

 نب نسحعلا نب هللا دبع ده وبا دقانلا ثدحسملا هيقفلا انخيش :لاق

 سيمخلا دودخ ىف ىزاوهالل ىفوت هب انربخاو هللا همسحر ىبطرقلا

 زيرعلا دبع نب ليلجلا دبع نسحلا ىبا طغ+ تارق ةتام عبرالاو
 نس تلقن لاق ىزاوهال فيلت س زيجولا باتك رخا ى ىرقملا

 اذه ىبنام عمس ه« باتكلا اذه هنم لقف :ىذلا لصالا نإ ىراوهالا طخ

 ئيورلا هللا دبع نسب روصيم رصفلا وبا ةرخآ كل هلوا نم باتكلا

 هللا ءاش نا عسدصو ةرخا كل هلوا نم هب ةتضراعو ىراقلا ىفوصلا ريقفلا

 ةدنم نب ميهاربا نب دمحم نب هللا دبع نب دمحتم ةعييج ةعم عمسو

 ىلع نب نسعلا بتكو ىراصنالا دهم نب دمحا نب رمعو ىناهبضالا

 هللا انعفن ,تعع ةئس مرحجملا ىف قشمدب هطخ# ى زاوهال ميهاربا نبا

 دمحم ىلع هللا ىلصو الصاو هةيلاو اصلاخ هبيجول هلعجو ككلذي مهاياو

 وردع ودأ زكحد دقو قه ايها ملسو نيعمجأ ني رهداطلا دلأ كفو ىجهنلا

 ىفون ىزاوه 1 نأ هل تاقيطلا كتابك 6 ظفاحلا ديعس نب نمثع

 رمزا اى هيلا لقن دكو وكي 1 نكميف ةئاس عبرأو نود :الثلا ردع 7
 أ

 لاا نسحلا وبا ئمشلاو ملغا هللاو اهققحي مل نس ىزاوهالل ةأفو
 اقل يصي اذه ىلعو ل ال ىذلا ناكالاب رهملاو ةقثلاو قدصلا نم

8 9 

 هلل دمخلاو هل رغما نبا

 هلل ديحلاو رركذملا لصال نم اذه لقن

 2. 151 ا.
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 0 0 دي 100 لصالا رهط 0

 مشللا .ءازجلا نسا لوال رجلا واوا كمل لب نب نص قفا

 1 ا لما ساق ٠ هيقفلا طخد ةباقولا 3 3 كلن ىتنلا هطدد

 0 9 للملا دبي نب :ىاح 0 ىبا .ىلخلا فرو ىلسلا

 ل لاب مالعالا 0 هللا همحر ل اة

 5 نمو < 0 ا نينقتملا نيثدحتملاو ءارقلاو نيننفتملا ءاملعلا

لحو منايا مظن مهين ةمظن نيذلا ءايرغلا ءافرعلا سس
 , ممسامب ى

 علطاو رهاوجو اررُذ نيدلا هبلب ةبقاثلا مهبقانم نس طانو ناسزلا لطع

 رداوب اروذدب 186 رهأوز أموجمن لضفلا ةافل ىف ةيداسلا مهرثام نس

 ىلعلاب مهسف رباكملاو رثاكملا هيلع مهاسو ذبو اشف رباكالل هيف قباس
 رابمو راح لك هل ملسو رأي كل ةهنئصم عمجلا ىحةناو ذفلاو مدوتلا

 امن هليح( قّبملا بصقب نأفو رضعلا ةالم زاحو دمالا ىلع ىلوتساف

 ةورذ ةلضف لك .نم اولحو اردف 5 نيح مهب قول اه هب هحبشو

 نع ضارعالا نم 1 | مركو اردع تبث نيح هبو اردصو

 ام عم بائ وا رقظ شدخ مهب قلعي نا بانتجالاو ضارعالا لوانت

 دلوملا ركذ نس هعدواو ةافوتسملا ةمبتملا دئاوفلا نم راصتخالا ىلع هنيض

 4 كح ال نيهنسو ةرانب بذاكلا دعقملا ىوبتم قرع ملع اذهو ةافولاو

 ءازجلاب هللا اشي نا ىقلتي ىعس دوهتو ةرانمب ٌُثيرخلا الا ىدتهي

 ىفوا ىبا لا ةالضك ةالص لل هللا نميب اهب ىفرعي ملع ةاكزو ىفوالا

 طوح نب نمحرلا دبع نب دواد نب نميلس نب هللا دبع ىراقلا بتكو

 نلف ا ا يي ل يا
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 ىفظصلا هلؤْسَو ١ ديف نع ايلصمو ىلعت هلل كالا لا ع 05000 لا ١

 « ىسيتنا هاه ةنس نابعش نم نيرشعلاو ثلاثلا ى املسفو ةلاو

 ثدح-+مىلا ماسالا هيقفلا ط+» هيلع ىناكو هي هصن اس اضرإ هيف ناكو

 لوقي #* هصن أم نمسالا نب ميهاربا نب ىمع# نب ميهاربا قحسا ىبا

 باتكلا اذه ىف ترظن هنع هللا افع ميهاربا نب ىبح# نب عهاربا

 كلدلا دبع نب ىلخ مساق لا وبا ظفاححلا ةيقفلا انبحاص هي لضو ىذلا ظ

 هللإ همحر ىضرفلا نب ديلولا ىبا ةبوارلا 2 ناتك هللا بركا

1 
١ 

 هجم مل خخ ةملاو ىرعملا بويع ءرزخملاو ىضهلا بسد رغ هتدارف

 اها 1 »ل هيلع ةئارقا نس دحت هيلع اكو هيلا ةئاهز 0 0 4

 َ' رد هللف اهدييقت ردخي و ا هدوجو لقي ىنلا تايف لا دلاوملا نس د ةكمض ]

 ممل ىقباو بهذتو ىسنت تناك رخافم ةردرجلا :ذه لدال ايحا دنقل

 ةرخذدو هد أود لرجو ةرجا مظعي يعل هللأو :كنكتاو ىورن تراض 0

 هللا همحر ةرسم نب ناورس وبا ظفاحلا مامالا هيقفلا زثا بتكو هه دخيب

 ةعساج هنيمجد امطخ ا ةقةيدعلا ةكنشلا ةله نم ناويدلا اذد 0 لقن

 لا دي 25 :بافلا ضاقلا ظذاحلا ةهيققلا اهفئصمو 161
 دك نا ا تم ق5 | ا

 نعتز ةركق و عبط قولا "لالا كلل سنو هةيقوت هلا تلك

 أميف ميهاربا نب ىيحي نب مهاربا قعسا وبا ظفاحلا هيقفلا انيحاص

 70 ةفصو هد 3 اميف نسحأو ذاكيل هدا: 8 25

 ا ا
 اذه هثيأا دنا نم نذ أن 5 ةددد 2 ند الضم 1 اذه يتلا قوف ةطخو

 ةرزوو ىمخالا هفنك لعجي. انعيخنض لمجدو انعيمج هد هللاو ىصناق

 النو مومو ملم لك"نرع نافل مان لك دنع ايداخس ”ىلتدحالا" حنس الآ



 ل

 مالا هيلع لدويحتم مههبذ ةوعد مهيف بيجو ماسالا عيمج هثئمحر 7

  ظفاحلا اذه .ازاب بتكو ع هللا هقفو ةرسم نب كلا دبع هلاق هنعو هخي

 اهيا ترظنل ه« هصن ام هللا همحر ةرسم نب ناورم وبا دهازلا ملاعلا

 اناياو اهلصاو هللا ىلصو ةعيدبلا ةلصلا ةذه ةرهمج هللا كرعا هيقفلا

 '"سوبلو ةافلز لين 2 |لسؤتلا لئاسرو ةاضر اع لضوتلا تالصضد

 ماوتلا دراش ناك ىنلا ماويلا رمال ضرع مف نم رظن ةأمحرو هترقعس

 قى كنانبي تظطخغدف مامذلاو نتايرعلا ردثم ماظنلاو دارطالا زهعتس

 راكدا لا نلتجهم زارتها ةزرطو كفراعم عوصل ةكاح ام روطسلا ةذه

 روكذملا ىساسلا ليجلا نم ماماو ظر ذ ايل وهو مامذو قدح انيلع هل نم

 ةفصد نيريمتملا قوقعلا ةدرممسد نيطولعملا | مانالا عهفرو ةلصلا ةذه |

 مهركذ تفاخ ىشفم روربملا بحاصلا ىضاقلا هيقفلا ما دقلف ىضرلا

 فلكو ادشر . 8 0 مينامزا ءانأ# نيبمو مهرمأ تافر ىدبسو

 لك نس ملعلا اذه ليحي ادبا ادبا اوبا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقب

 اكو ملاح زيمتد مل ملعلا ةلممحد نفيرعتلا اذه لما 318 هلودع نقله

 لا لل يبلع ماو جم م اريثك رداغ نيلو ةيعأشتماو ةربلا

 لو هضرغ باعبا مولعلا 1 ىف نلومل 0 ا

 وبأ م 0 ةركذ نم اهيف رهاملا ةعنصلاب ملاعلا لسان اذإ ةدصقم مومع

 1 نا ملع مهلصحو ريبكلا خيرات ىف هللا همحر ىرامخببلا هللا دبع
 نمس هب اصداو ةيلصحمت 38 ... . ةريصب ىلع مدقنو  ىضم نم ضعب

 ىف أنرشحو ملعلا بلطب انعيمج هللا عنشل ىضرالا لح ملاب ةيدل وه

 . .كلخلا دبع هلاق. هتمحر نيما ميلسع ليقتملا ءاهقفلا ةلو ءاملعلا ةرهز



 و تا ١ ل م كيو او 3 77 ىلا ا” 10
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1 
 دمحلاو ىهتنا « هغيحرب هتناماو هثيد هللا ظفح ئبصحيلا 0.

 * اريثك ميلست ملسو هلاو ده انديعس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل

 ههمحر لاوكشب نب مساقلا ىبا ظفاحلا هيقفلا نع باتكلا اذه ىور *

 هطخ# بوتكملا هلصا ى هنيقلا امس هللا مهمحر ةلجلا انخايشا نم هللا

 هللا طوخ نب نميلس نب هللا دبع ده وبا ماسالا لجالل ىضاقلا مينم
 نابعشل نيرشعلاو ثلاثلا ىن لمكو هعيمج هيلع ارق هنع هللا ىضر

 ةأارق بجاو نب دهم نب دمحا باطخلا وبا ىضاقلا هيقفلاو هاله ةنس

 وبا ىضاقلاو هلع ماع نيعش ىف هتارق نم غارفلا رثا بنتكو هيلع

 ةدس: ةجنعلا ىذ ىو هعيمج هيلع عمس هللا همحر هللا طوخ نب نميلس

 دهم نب ده ركب وباو ةرسم نب ناورم وبا ءاملعلا ةلج نم ةلوائتو 5
 وباو“ ىاسعلا» كزدم :س .ديعس نث دهم هللا دبع وباوا ةوئيو ةملسم »نبا

 نب هللا دبع ده وباو نايلشغ نب كلا دبع نب نمحرلا دبع مكجلا
 دمحا سابعلا وب او" 'ةئس مرغحت ن.جمحلا هللا ديبع نب ديحتم

 قئاواهكم بجر 0 بتكو ةئسلا ةذه ى اضم نب نمحرلا دبع نبا

 نب دج ديلولا وبا ىضاقلاو اه مرسم قر بتكو ريصقلا نب مساقلا

 نب دج مساقلا وداو ه8 ةئس رخالا عيبر ىف بتكو دشر نب دمحا

 ةئس نم نمر ىف هعيمج أرق ئيبلشلا ىرطدقلا جرب دظع إي هللا دبع

 مساقلا ىبا ىضاقلا انخيش دلاو ىقب نب نمحرلا دبع نب ديزيو ةز”ع

 ب يداوعت رثكنب. نيزخإ ق..0 رك دا ؟قيوححوا نو ل
 هيلع ابوتكس ناكو هب لباقملا لصالا ربظ سم هعيدج لقنو ىهتنا

 هللا همحر زارطلا طب

101.1 3. 
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 7-5 دمت ام 5 هد ا لصالا نس ةيجرتلا عضومب ناك

 ده نب هللا دبع ديلولا ىبا ىضاقلا باتكل ةلصلا باتك نم لوالا

 ىف فلوملا هللا همحر ىضرفلا نباب فورعملا ىدزالا فسوي 7

 نيثرقملاو ءاهبنلا ةاضقلاو ءاهقفلاو ةاورلا نس سلدنالا ءاملع راب

 فلخ هعينصتو هتلصب ىنع أمم ابلها ريغ نم اهيلع نيمدقلاو ءابدالو

 ةمجرتلا تعبث اذك هللا هقفو لاوكشب نب نب دوعسم نسب كلملا دبع نبأ

 تسبتنا * ازجا ةرشع ىلع ازجمملا هلصإ ىن هطخب

0 

 باتكلا اذه ضراع «هصن اس اذه هب لباقملا لصال رخاب ناك * :٠ مرو«

 عساج ىلع سبحملا هطخ» طوطخدملا مساقلا ىبا ىضاقلا لصاب

 ىلعت هللا كل ريقفلا همركو هنمب مالسالا ةلمل ىلعت هللا اهداعإ ةبطرق

 ا ار اق رطبا
 نب ده هللا دبع ىبا دقانلا ثدحتيلا ىرقملا هيقفلا هيخال ىراصنالا

 ظ 1 « "نع ةنس درفلا بجر ىف كلذو هاقباو هنع ىلعت هللا يضر ديعس

 ىضاقلا هيقفلا اهعماجو اهفخصم خرف + صن ام اضيا ةرخآب ناكو

 نب دوعسم نب ىكلملا دبع نب فلخ مساقلا وبا ىخبرتلا ظفاحلا» لدعلا

 ىدمج ردص ةلصلا هذه عمجب هنع ىضرو هللا همحر ىراضنالا لاوكشب

 « هلا ىلعو ده ىلع هللا ىلصو نيملعلا بر هلل دمحلاو هز"ع ةناس لوالا
 دة لا أ
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 [1آم812 10( 11.

 ا

 201 (نصح) ةمودعملا وأ هيلدا

 15 (ةدرق) ةربق ٌلْيع نس ةنايتخحا

 أارحصعب ةديدم (دخزا)ر دكرا

 208 برغملا

 568 شكرا
 518 برغلا دالب س شورا

 635.. 191 9294 501 598 4785 ةجتسأ

 205 925 255 ةجتسا لها نم

 508 ةنوبشا

 1856 ةنوبشالا

 14 11.. 98.. 59.. 55 56 كش ةيليبشأ

89 81 66 61-65 57 ...49 46 45 

7 126 115 110 10 ...106 105 

41 184 179 171 166 161 155 

4 ..221 ..219 218 217 ..9212 

558 561 569 570.. 580 581 41 
9 629 620 616 ..611 609 
 710 5151 42 ةيليبشا لها نس
.99 91 84 80 76 5457 47 45 ' 
9 126 114 ..115 108 107 101 
1 105 185 152 150 140 150 : 
41 220 218 217 215 210 194 
0 ..979 269 957 955 928 997 
98 519 518 297 289 287 285 
83 406 ..594 504 559 555 559 
 411 418 497.. 456 ل5 157 6
9 499 495 495 492 490 489 
4 559 551 529 598 599 516 
5 8570 506 562 558 556 550 

551 584: 

 629 ةيليبشا رصق

 119 ةينكشرإ | 225 228 229 955.. 265

 149 ةينوكشا | 250 291 292 297 511 522.. 8

 174 501 574 2466 زن فا | 551 559 5401 555:.: 581: 564 5

 79 ةنوشأ 40 0 8 405 597 594 592 589 550

 401 545 ناهبصإ | 416 424 4271 428.. 455.. 4

 88 (لها سس اليصأ | 450.. 411 4148 ةقح 461 465 0

 138 أانركات لمع نم ةبرق ةياطأ 490... 491 192 1495 500 505 9.

 92 04 سليارطا 511 519 515 514 515 . . 5929 0

 158 9 ماشلا سلب ارطأ | 552.. 555 554 551 545 549 6



 984 570.. 545 تامغا
 172 292 554 585 485 502 ةيقيرفأ

 ةزت 518 556 581.. 589.

 95 ماشلا ىرق نم ةبرذ ايلفا

 102 286 شيلقا

 98 102 169.. .شيلقا لها نس

285 0 

 154 140 141 201 ةبردخكمسالا

41 ..501 468 421 4014 ..2592 

9 5592 

 201 ةلجاربلا

 976 457 (لها نم) تتوبلا

 51 605 179 196 354 501 595 ةريبلا

5 41485 

 54 59 145 396 ةريبلا لها نم
 220.. 589 ىنيمهفلا

 220 ىنمهفلا

 595 رودملا

 562 رودملا ةلبهس نم

 7 56 41 86.. 51.1: 65.. 65 ةيرملا
 مم 76 90 94 101 111 195 46
4 201 201 191 175 179 155 
8 .519 995 989 9277 9270 257 
9 566 565 564 ..5358 557 556 

 5835 7 1450 4906 585 ...584 ١
7 1487 175 107 461 451 ..458 
0 5914 590 516 515 506 498 

 530 5145 ... 4 550 548 546 ١
8575 568 .566 

 69 735 ةيرملا لها نم

0 182 16 112 155 101 8456 

5 588 512 5006 555 201 251 

11 461 50 .. 420 419 596 

6 524 521 515 514 505 409 

04 

550 567 619 9 
 2710 ةميدقلا ةعبرشلا

 111:15 28 42 40 48.. سلدنالا

.0 ....89 ..88 87 75-86 014-09 
41 ..110 106 ....105 104 906 
5 193 191 118 117 ..110 115 
8 151147 ..198 ...197 ...196 
9 175 166 4100 159 154 149 
4 219 915 207 ...901 199 185 
9 ..212 256 ..953 951 998 
9 977 979 971 268 956 2855 
8 ..501 509 ...394 295 209 
57 546 543 598 ..597 596 518 
.7 556 555 554.1 550 :5481 
.8 ..583 569 568 5367 500509 

...100 ..599 598 507 385 
.491 ..421 1411 409 408 ..403 
 495 .. 496 1451 257 .. 419 كلي 1
 1457 4064 466 2469 179 لقلي 5
6 ...555 ..539 5014509 499 
 337 185581 559 540. . ةقل.. 519...
 ةق5أ 54. 546.11 547 له 9

 555 554:557 558 5 564 ١.565
0 ..8579 577 5876 1. :578 5741 

ٌْ ١ 
 ١ 1ك ١

 انيق ل ابك ضبا
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 64 هغاب ةرروكح 3581... 583 588 598 600 605..
 1385 (ةيرق) نييبلختلا ةغاب 1615 616.. 617.. 619 699 7

 18.. 65 90 4159 511.... 458 ةناجد 650 5
 601 اهلامعاو ةناجب 76 200 264 580 سلدنالل قرش
 45 56 57 69.68 ةناجب لها نس | 2 581 589 595 421 5956 8

 94 100 159 145 269 598.. 5 ظ 568 4 سلدنالا 5590-0
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 3545 488 ةميدقلا ةعيرشلا

 نبأ يضاقلا برق ضبرلا ةربقم
 509 دفاو
 118 175 ةقيمعلا ضيرلا ةربقم

 90 599 ةفاصرلا ةربقم

 83.. 84 86 112 سابع نبا ةربقم
41 518 954 165 148 192 119 
 541 ذل 546 570 518 582 9

6144 057 637 624 590 551 ..1480 
 502 5927 479 سابعلا ىنب ةربقم

50 

 قاقزب ريزولا سابعلا ىبا ةربقم
946 4 

 606 421 نب راخفلا ةربقس

 9254 601 ةفاصرلاب تكنارف ةربقم
 11 24 142 155 228 شيرق ةربقم

5 4317 5716 945 
 295 ى: الكلا ةربقم بز ! | ع 0

 ذي

 - 7 ا

7 0 

 010 241 1-3 640 ةعتم 0

 رنا 30 0 ١ : ١ 5 :

 15 18 250 295 فيصلاو ءاتشلا
178 5 

 57 0 0232 : ةربقس

 96 451 478 ةداكم

 206 216 478 ةداكم لها نس
 19 26 40 46 47 18 50.. ةكس

8 150 140 ..135 107 69.:102 
4 900 187 179 175 168 162 
5 950 390 228 990 218 909 
1 269 ..967 965 900 956 948 
7 554 397 596 516 507 504 
5 404 508 574 3575 555 354 
 ةل0 كليا ... 419... ةلي5 450 اذا
4 505 501 502 ..191 490 479 
 536 541 5فف قلق 555 560 1

512 515 588 602 0605 610 619 

055 055 055 641 14 

 179 180 ةليلم

 2510 رفعج ةينَم

 549 8 ةريخيلا ةدخس

 219 نامعنلا ةيدم

 101 59 ناوريقلا دالي سس ةددسملا

140 0 

/ 



1 20 

/ 0 ْ 
 146 طساو 935 لصوللا رايد
 54 ةربق (طساوا) ةطساو 514 نيقرافايس
 4092... 9 ديو 58 5ثزؤ 445 07 (ةريزج) ةقرويم

 16 44 608.. ةقشو 525 416 4
 100 467 417 429 ةقشو لها نس |1441 554 567 ةقرويس لها نس

06 506 502 415 38 591 590 461 466 

 451 (نصج) شو 5

 264 619 (نصح) شملو 658 اشذ
 261 سلو 555 ةطايلط رظن ةيرف َح 0

 1 156... 440 روباسين .

 156 ةرباي 9

 269 582 658 ةرداب لها نم 3517 شا> داو

 79 ةسأب 191 شاء ىداو لها س
 79 ةسبأب لها نس 579 (لها سز ةراجممجلا حا

 110 192 457 482 نميلا | 450 نايج لمع نم هللا دبع ىداو

 22 569 ى رقلا 0

54 



 ا
3 - 

 آله 118801101

 عا لويرس نب دج نب ديدال نييلعملا باداء ب باتك

 [96 قزاورملا هللا دبعل نييفركلا بهذم ىلع وتلا ى ادعبال
 1[ ثيغم نب هللا دبع نب سنوهل هللا ةبحدمب باهتبالت باتك

 5 سيطف نب نمحرلا دبعل ةلوانملاو ةراجالا ىلع مالكلا
 اهقفلاو ةاضقلاو افلخلا رابخا ىف لاجرلا مالعا 7 رات ىف لافتحالا

 |”م خم [* ىشبقلا دهم نب نسعلا رك ىبال

 ه1 لهس نبال ماكحا
 81 ىناغابلا ص نب دمحال نارقلا ماكحا نوب نياك

 ةالد "85 ليعمسا ىضاقلل نارقلا ماكحا

 618 :ىريشقلا العلا نبال” نارقلا ماكحا ىن بانك

 ما" لبس نب ىبسيعل اهتفرعسو ماكحالا »
 5:0 جرف نب دمحتمل ىبنلا ماكحا 5

 0 مرح نب دمحال فيلات

 متو ىضرفلا نبال سلدنالت ارعش رابخا ىف باتك

 8 قاربش ىنب هللا دبعل بئارغلاو رابخال » د

 6 لويرم نب ده نب دمحال ةبطرقب اهقفلاو ةاضقلا رابخا ى رصتخسم

 ىبا نب عفان نع رفعج نب ليعمساو نولاقو شرو ىنالتخا ىإ تاتك
 588 ىشيلقالا ماش ميعن

 لئاصفو ناذالا لضفو ملعلا لضفو بحاصلاو سيلجلا رايتخا ,



 اب

 م11 ىجررخللا مساقل اروشاع

 مهدعب نسو نيعباتلاو ةباححدلا نم نيثدمحتملا نم ةوخالا باتك

 .* سيطف نب نمحرلا دبعل نيفلاخلا نم
 مظا بلا سنا مزخلا ىبال ةبيتق نبال بانكلا بدا بانك نإ حرش

59 

 ا ىسويلطبلا لاطب ىب نميلس بودا ىبال موههملا بدا باتك

 1| ىبلكلا فسوي جاجتكا ىبال ةروهشس رهجارا
 مىم86 نيعبرالا باتك

 99 ىفرهصلا نمثعل ةاءارقلا ملع ىف ةزوجرا

 مهب ىملسالا هللا دبعل ةيرشالا ىف باوصلا ةباصا لل داشرالل باتك

 ض هدا ىرهرجلا عفافل تاداقتعال ى راصبتسال
 « ىسبعلا كايملإلا تبع لِي نهحالا دهر ل! 1 ١ ١ 3١

 +[ ربلا دبع نب ريع ناو راضمال نايل نلف ا
 (19 ةملسم نب فلخل هقفلا ى انغتسالا
 08 ربلا دبع نب رمع ىبال ةباحدصلا ءايسا قف باعيتسالا باتك

 م16 ىعفلا نب مساقلل باعيتسالا

 مع ىليبشالا كلما دبع نب دمحال كلم ىار ىف جاعيتسالا باتك

 599 ىميمتلا ىيحيل ىاسنلل منكلاو امسالا بانك رصتخدم

 ديلو نب ده نب دمحال حوبشلا نم ةتاياورو ةتعمسأ ةيف عمج بناتك

 ما

 58“ باهولا دبع نب دمحا7 دج ليعمسال فيلاوت

 ممم رذنملا نب ركب ىبال فارشالا باتك



4 
 نب ديحب ركب 7 عناق نبال مجنعملا م اهوا حالصا ىف باتك

 هز. فلخ

 ةرعا/ ىدارملا 208 دمحم نيدلا لوصا ى فيلاوت

 د غبصال نب كلما دبعل ملعلا لوصا ىف باتك

 م”هه» ىملسال هللا دبعل ثيدحتاب ةفرعمو وحنلا لوصا ىلع مالك

 ١ ىساذجلا ريزعلا دبع نب دايرزل تاداقتعال ىف ىفيلاوت

 مهرع عبصالا نب كلملا دبعل اهريغو 8 ٠

 هه ىملسالل هللا دبعل تاداقتعالا مالك

 [8[ ىركبلا هللا دبعل انيبن ةوبن مالعا ف باتك

 م. سيطف نب نمحرلا دبعل ةلاسرلا تالالدو ةوبنلا مالعا

 [ى6 ىثابالكلا رصن ىبال :ناصقلاو» لفغا نم باتك

 |[9 نالا دبع نب بلغالا د

 [[[ ىةيطرقلا نب ركب ىبال» لاعفال ف د

 ”هإ تفيرط نب كلملا دبع ناورس ىبال لاعفال » هو

 ةاورو ةباححصلا باسنا ى راهزالل سامتلاو راونال سابتقا ه

 |١ ىطاشرلا هللا دبعل راثال

 ٠ ىسبعلا نمحرلا دبع نب دمحال هقفلا ى داصنتف الا

 مها ديسلا نب هللا دبعل باتحلا بدا حرش ف باضتقالا باتك

 مل٠ ىفدصلا هللا دبعل ىهنلاو رسالا د

 م6 غعوبرد نب هللا دبعل# ديناسالا نايد ىف ديلقالا

 ٠.8 نينذ نب نمحرلا دبعل ضارمالا

 "١| جرزخ نب ليعمسال ءاقتفالا



11 

 ع٠ ليعيسا نب ىلعل ةسامجلا حرش ىف قينالا باتك
 م8 ىبمييتلا هللا ديبعل ءاملعلا بهاذم ىلع تاولصلا تاقوا ىف د

 ةز٠ فلخ نب دج ركب ىبال ةباحدصلا باتك ماهوا 20

 ..6 ىنيعرلا هللا ديبعل ريراتلا مظن ىف رهابلا ٠
 مث“ ىراخبلا فئصم

 عواد ىراخبلا باتك

 5.. فلخ نب دمحيل ىراخبلا جرش

 ةء| لاطب . نب نسعلا ىبال ىراخبلا حرش ى باتك
 موا .لابدرف نب اذيشملا ا

 هزه: دس يلوملل 0 200

 18 ىبيجتلا نميل نيدلولا رب د

 ٠١| (ىليربلا وا) ىليربلا ٠

 م05 ىراصنالا دايز ىب هللا دبعل ليسرتلا ىن ةيغبلا

 |[ ةبيش ىبا نب ركب ىبا ىنصم

 ليلعتلاو هيحوتلا نم ةجرختسيلا ىفرايل لهطعتلاو ىاببلا بانك

 هزو دشر نب ديحممل

 عمال نارقلا ةوالت نع نا 5

 نب هللا دبعل) اطوملا ديناسإ ةفرعم ىف ةيغبلا بارسو ةهلحلا جات و

 0 :عوبرب
 م ريظنش نب دهم نب ميهاربا قعسا ىبال خيراتلا

 |[ ) سنوي نب ديعس ىبال »
 ع للا دبع نم رابجلا دع رظن) ىئاورلا يسلط 0



000000 
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 ك0 عمو طسرالا .ىزارلل 'سلدنالا رابخا ا

 نسا نورت ىباك نينسلا ارق كلا رابخالا 110 00
 مساع ديهش

 م”.ه راجنغل قرا

 موز دبع نب للا ديفا رايعلا عماج , د
 م ريعس نب نمحرلا دبعل ةيرماعلا ةلودلا ف

 ةالد بيطخغلا تباث نب دمحا ركب ىبال دادغب لاخر
21 

١ 
 مس ده هللا دبع ىبا ىدييعلل سلدنالا ءاملع

5 

 ءارقلاو نيننفتملا ءاملعلا نسم سلدنالا مالعاب مالعالل
0 

 ءابرغلا ءافرعلا نس اهسدق نمو ءابينلا ءاهقفلاو نينقتملا نيثدحمملاو
 ىضرفلا نبال ٠ ظ 4و. معو معم

 سعإ ةبر# ع رهاظم نب دمحال اهتاضقو ةلطيلط ءاهقف د
 .ممح ربلا دبع نب كليلا دبع ىبال ةبطرق ءاهقف ىف

« 

 ٠ |هع نايح نب نايخ ةبطرق

 دعم ىراخبلا هللا دبع نبال ريبكلا
٠ 

 حرعرو سال ىبخالا نسحعلا دل هقفلا ىف ةرصبفلا بناتك
 عع ىبسلدن الأ ةيطعل عامسلا وست ى

 ل قالا نب نيحترلا دبغلا هب "ققحد اييف فلات
 عز رداقلا دبع نب دمحال عبسلا تاءا رقلا د قيقحععلا
 هل 0 نب دممل ةركذتلا باتك

 عع ىلخ نب ىضاعلل عبسلا تاءارقلا زف
© « , 

 1 .٠٠ .هاهلا دبع نب شنويل رهسيتلاو بيبستلا »



 انف

 ٠١|| هللا دبع نب سنويل ةرخالا ريخ ليساعب ايندلا نع ىلستلا باتك

01 

 مء.ه ده نب ىلعل سلدنال لها راعشا سس تاهيبشتلا ف د

 ىولرهزلا فلخت بطلا ى فيلاتلا نع زرجنع نيل فيرصتلا ه

1 

 هدو ىوياصلا .ماشهل ىراخبلا ريسفت ف د

 1 ىعزانقلا ىنمحدرلا دبعل نارقلا 5 ملس نبا ريسفت رصاخسم

 31 دلختم نب ىقبل نارقلا ريسفت
 1 ىساذجلا ىلعل نارقلا ريس ىلا

 م. ىدارجرلا 5000 مم
 ءإ7 ىدرواملا ىضاقلل 100 1

 |[ ىربطلا ريرج نب دمحتمل نارقلا ريسفت

 [و ىبحنلا للا دبع نب دمحأل ىربطلل نارقلا ريسفت ردصتتخمم
 نب دمحتمل نارقلا ريسفت و ىربطلا رفعج ىبا باتك ىف و

 ه.5 شلاجللا

 85 0 رودصلا ءافشب مسوملا) نارقلا ريسفت

 هو8 ههال ىوبلا ناورمل اطوملا ريسفت ى رصتخم

 مسو/ عفان نبأ ريسفت

 زنا ىزوصا نب دمحتمل ريسفتلا ف باتك
 مه |”إ“ ىعزانقلا نمحرلا دبعل اطوملا ريسفت » و

 مه ىملسالا هللا دبعل نيبلاطلا هيقفت د

 ىناسغلا نيسحل نيحيحصلا لاجر ى لكشملا زييبتو لمهملا دييقت

 8م



 ه4 ' 71ي 2 | سيل 5

 |# د و 52

 نا ا 00 1 7 5 ” 70 ادا 3 50 2 9 70 1 0 1 ١
 و. الريم## ٠ و 5 3 5 51 2111111 000 3 0 0 2 02 -ج 95

72 
 مهر خ1
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 00 1 1 م لاع 3 ماهتل ةغللا ى ىنيعلا ريقلت

 ٠ 109 ىضاقلا باهولا دبعل نهقلتلا باتك

 دبع نب رمع ىِبال ديئاسالو ىناعلا نم اطوملا ى امل ديهمتلا د

 "|" (فسوب) ربلا

 ديسلا نب هللا دبعل ةمالل ىالتخال ةبجوملا بابسالا ىلع هيبنتلا د

 امال

 عع“ فلخ نب ىضاعلل بيذبتلا د

 [”» ثيغس ىب هللا دبعل نيباوتلا د

 او ىبيجتلا نمهل ةبوتلا د

 [98 ريطيب نب نميلسل ديز ىبا ةينامث ىف رصتخسس

 رمع ىبال هلمحو ةتباور ىف ىغبخي اسو لضفو ملعلا نيب عماج باتك

 5|1 (فسوي) ربلا دبع نب

 و1 "11 ىرامخبلل ييحمسلا عماج ا
 1 مال/ ىرسلا نب دمحم ليالدلا جيضأو عساج

 نيسح نب ديحتلل ملسمو ىراخلا نيحيحصلا نيب عيجلا ف باتك

 هزاع

 نب ديم ىديمحلل ملسو قرانا جيتس نيب ديف عمج 0

 ةهءمم رصن ىبا

 1 ١ ليا رحم ىبال كلم نع ةاورلا عمج

 ليبوح نسب نيحرلا دبعل برز نب ركب ىبا ىسضاقلا 1 عمج

 دل

 م[ رغصالا ديعسل ليجلا باتك ى حرش

 جنسي حج نيافيس ناوي "ومس تب

 ل2

_, 5 



 ا
 4 [/ ىجاجرلا هساقلا ىبال ليجلا حرش ىف نا

 0 ١
 ردح برش نب دمحا4 ىوسفلا ىلع ىبال ةجإ رصتختم

 001110 دلخسملا ىب يقبل ثيدجلا 3 نيبكلا كلذيلا

 -يئ

 [ 64 ىطسقرسلا ىردبعلا نيزرل اهرهغو فينا ف فيثاوت

 م ىراصنالل لبس نب دمحال عفان 320

 0 نس 0

 ع1 ىجرزخلا مساقل عضاوتلا 00
 ؟م# ضايفلا ىبا نب دمحال 2 راجلاو ربها

 عام سرت بيور نياركحم' تالا لاشك

 عما دواد 00 قئصس ٠

 عاعرم [مسأق نب تناك دجل لئالدلا :ناتك

 [تباث نب مساق نب تباثل# 00 وش قو لكالدلا

 |[ هه

 مالا ىليصال دهم ىبال لئالدلا ٠

 عع[ ىرفاعملا نارمعل ىليصألل لثالدلا باتك رصتخم

 ةنبلاطب نب سيلس ننويا ىبال ليلجا ةعاط لل :ليلدلا باك

 كد |ه5 باطخ نب

 :: نعل 2 نيكد مهيقل نيذلا لاجرلا «

 ل مهيقل نيذلا لاجارلا هيف عمج د

 3 ع١

363 

 أ اذ نب ريع 2| ميهيقل ىنيذلا لاجولا 2



 3 59 5 ا 1 2, 1 4

 5 اا نيك 0 094:2 لاجر ىو و 6

 مل[ ىتيبرلا ركب ىبال ةرسم نبا ىلع ىديبرلا در ه :
 1/1 ىحابرلا فسوهل ىربقلا ىلع درلا ف د

 *تيبباق ىباهللا دبعل ةرسم نب هللا دبع نب دهس > > > د :

 000 ' [ز21 ىوسالآ :

  ىربربلا ديعسل ىدادغبلا ىوغللا نسحلا نب دعاص ىلع درلا ف د ظ
 كلين

 م ىودر 5 فللتلا درفلا ةيوكتا راعشاو لتاسر

 ظ |85 جرفس نب هللا دبع ىبال شيرق سس ةاورلا باتك

 ” ريظطنش نب ده نب ميهاربا قعسا ىبال تاياورلا ٠
 مسا اذجلا نب رمع 1 تاياورلا »

 الإ ىرسلا نب دمحميل هقفلا ى رابخال تاضور »

 "1 1٠ ديز ىبا نب ده ىبال ىيلاوت .

 98 ىريشالا ميهاربال ةنودملا ف ديز ىبا نب دج ىبا باتك رصتخمم
 ' (86ع ىليبشالل ليعمسا نب هللا دبعل ديز ىبا نبا د

 ظ مرا احلا نب هللا دبعل دهزلا ى باتك

 م8 ده نب هللا ديبعل ناهربلا عطاس ,

 1 نب نعل قئاقدلاو دهزلاو ظعاولاو اباصولا ىف تاريخا لبس ه

 1.1“ ح اجمن

 |٠ ىفوعلا دعسل ٠

 5 :نمثع نب ديعسل) »



 ا

 |[ روصخمس نب ديعس فنصم

 9١[ دوأ>» ىبأ نخس

 [ه5 19 ةيوبيس باتك

 ملال ه. ظعاولا دعس ىبال ىفطصلا يفرش د

 |ل5 نميلس نب 0 طولا

 ممن راطعلا نب هللا دبع اال طرسبلا

 عم ىبصعيلا دمحا نب ىسومل طورشلا ه»

 مال. ىركبلا دمصلا دبعل طورشلا ىر رصاخدم

 رقع ضرخلل ةعبارشلا| ناتك ظ

 ما جارد نب دمحال رعشلا ناويد .

 م”م» ثيغم نب هللا دبعل ةيسا 0 ءافلخلا رعش ى باتك

 ما/١ :ىليلفالا نب ال» ىبنتملا رعش حرش

 معا بانع نب نمحرلا دبعل قئاقدلاو دهزلا ى رودصلا افش

 مسن اي :بتاقلا" ياك

 ةالو || ىعاصقلا هللا دبع 5 « «
3 

 ٠ ربلا دبع لد رمح ىبال ةباححصلا

 0 فلكي لس دمحم ركب ىداك ةداححصلا بانك

 اعاع| م١ و. محال خال مال مم هلع [رعال [.س 5 الا رع ىراخجلا 0
 ترسو بريد حلو عع ح.و نءإ جءإ رعوو عق6 ع٠



 6-0 < ا نالاب عوم عمو. مود

 ظ 20 !.م براحمم نب ى وسلا هي

 1 رض م 10 ده ا ل نيكورتملاو ءاقعصلا ىن باتك

 عمع ىدادغبلا رفاط ئبال فيلاوت
 معد ديعس نب نمثع ورمع بال تاقبطلا باتك

 متم ىضرفلا نب ديلولا ىبال هارعشلا تاقيط د

 عم[  ىرقملا ورع ىبال نيثرقلاو ءارقلا د هد
 68| ىسلدنالل ةيطعل ةارر نمو رفغلا ثيدح قرط ىف د

 [[8 نوبلغ نب بيطلا ييأل فيلاوت
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 1055 1 ,ابنجلا ةيع

 1000 ىنبجلا ذاعم نب دمحا نب فسوب

 دييح نب ثراح نب فسوي نب ركب »

 1048 لخادلا ده نب جرت نب لضفم نبأ

 1175 ىميمتلا هللا دبع نب فسوب

 1019 ىراجسا سنوي

 1188 ثيغس ند ده نس د

 1958 دلخم نب ىقب نب دمحا ند نمح 7 دبع نب دام

 هاج 0 ان دلل“

 1354 باب ”ااضلا ليرد 5 د 5 نبا نازرم كليلاسلا
2 

2 

 175 ىسيقلا

 1256 ىقرعلا مكح

 1255 يقفاغلا طاقروم نب مهاربا نب نميلس »
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 0 نيا نم ىلا ١ 0 نيني هللا 111 را رلورم 41 د0

 ٠ 00 لاهل 41255 ىناطقلا ىدسال ىلع » و

 1495 ىبلشلا ىليوصيفلا بوقعي ىبا تدب ميرم

 1256 ىسيع نب محازم هللا دبع د

 00 . 4444 مللا نيدل رصانلا ةفيلخلا ةبتاك) ةنزم

 ظ 0 ما ل نب نيزم ركب د
 ١ 1958 بيدالا ىئب رتنشلا تلفم نب نميلس نب دوعسم ريخلا م

 000|0 لقلا ىردبعلا فلخ نب نينح» تدب ه0 د

 1259 مدا نب [اده ذى مساقلا 1

 1964 بيدالت ىوحنلا ييلفا نب ديحا نب ملم ركوم د

 1987 ىطيجرملاب ىنرعي ل .رغلا دمحا نب ةلسم مساقلا د

 ىدزالا رصن نب فسوي ند ده نب هللا دبع نب بعصم ركب و

 1266) 4454 دهارلا راطعلا نيحرلا دبع نب ىرطم 2 وربع ه

 1255 ىناسغلا ىسيع » >> ىيحرلا دبع»

 1254 نكساي.» وى 207

 1265 ىولبلا رهاط نب هللا دبع نه ذاعم وريع د

 1951 ىليقعلا كراعم نب دمحا نب ةيوعم نيحرلا دبع »

 1252 ىسورخخأ للا رشبلا ىبا ني رماع » > ١> د و

 1950: سبام زنا نو دجض و. »0 فرطلا م

 1229 ةيوعم نب ليتني » » ىيحرلا دبع »

 1264 دهازلا ىنركاتلا ىدزال ثايلد نس دواد نب وعم وربع ه

 4270 هللا دبع نب ثثيغم نب ديك نب هللا ديع نب 8 ناورس ه»



 يحرس

 ثثيغم ند دهم ند هللا دبع نب سنود ن: دج نب ثٌثيغس نسحلا وبا

 4971 هللا دبع نبا

 1272 ثييغس نب دو نب سنوب » » | سنوب

 1245) 1247 زارخلا جرفم لياخا

 راصحلا نباب رعي ىمشابلا ثيغم نب فلخ نب ١> ركب
 2/4 ىكلاملا هللا فمع: 7 ليلعلا

 19246 ىفدصلا دهم » د مساقلا

 1242 ىشبقلاب فرعي) 19245 ثيللا نب » > هد ,

 ىرئاعملا 1 نإ دايك نب ردم 8 اد «

 ا نب رغم نيب صد كك نب دوم“ خمرا هو وك » 0

 1241 تتكملا 10 لاله نبا

 راتخم نب ده نب شومح همساو بلاط ىبا نب ىكس دج
 1250) 1976 ىرقمللا ىسيقلا

 ىلهشلاب فرعي ىوغللا ى علا ده نإ هللا كدع نب 95 ديلولا

 1259 ىكلاملا ز ١ازج )| بوقعي نب لب ايعامسا نب رمع » 2 هللا دبع

 نميأ 0, رماع ند دمدحأإ نإ فبهههو نب ىبك 2 2 2« 0

 1951 ىدزالا دعس ىنبا) 1262 ىناجبلا كولم

 1249) 18 ىنيقلا 3 1 وصخس ىلع

 ىرقيلا ىوارغما ىلمي نب بوقعي نب ريخلا » و ,

 مزح نب بلاغ نب نمدرلا دبع نب دمحتم نب رجابم
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 0 8 ا رام لا نب ديسأ نب دمحأ نب ا مساقلا وبا

 0995 ىرصلا ىسرافلا لدخلا نب دماح نب ىسوم
 ظ 18 ىجابخصلا دايم « « نارمع /

 107 ىرقملا ىيخللا نويلس 2 0 « «

 0 1224 يسنوعلا نيفس ىب مصاع « « نيرشإ#

 ىسوم نب ىلع نب رفعج نإ ويسجل نب هللا دبع » « ماسلا 7

 بلاط ىبا نب ىكع نب نيسحلا نب نإع نب دج نب رفعج نبا
 1996) 19290 نشوج نبأب فرعي نمدرلا دبع نب ىسوم

 142999 ) 1216 دهازلاب نزرعيب « رجا عج « نارمع 0

 ديلت ىبا ب قسوم نب لح نب « توه 7 « «

 لامههكتم نب ليذه» نبا" ىسوم نب دمصلا دنع و 2« نسحعلا 2

 1444 ىركملا ثيجات نبا

 ىموجنءلا م ةمسأو جاح ١ أ نب ع 2 ظ نارمع 2

 14225١ ٍ 14209 رضخ نب مساق 2” 0

 1218 'ء

 يمص نب نارمع نب لهس نب ىسوم 0
 1217 ينبجلا هللا دبع نبا

 فرعي ىركبلا ثيجات نب ديح» نب ليذه » و اتوب

 1291 ديصلا دبع ىبا نباب) 1214 لصوم نب دمحا نب لصوم

 1279 قاقثلا ىملسلا دهم نب ديعس نب قفوم مامت ٠

 1278 ىورقلا ردب نب نوميم دبعس »



1/0 

 1291 بيدالت عفان نمنع وبا

 19 ظفاحلا ىسيقتلا نع رهدجلا رببج ن سابعلا نب 2 نسحلا 2«

 15 تايرلا _يسيقلا هللا دبع نب ده نب رازذ 2 ويظل(!

 نشب: مهام ىبا ؟نسب :مسافلا : ياس ا
 1285 ىشاشلا ىتكفتلا ه2

 1286 ىطايمذلا ىرهسلا كلملا دبع نب بيعش » هد 1

 1289 ىراصنالل سفا نب رساع » ه» ل

 0361 ىلدملاب قرعب رصت نب هللا دبع ا[ ديل

 1285 ىقاوللا نمحرلا دبع »  ه دفلا د

 1284 كالملا دبع نيام 7

 1290 ىراصنالا ىبحي نب ده نب فلحخلا معن مساقلا »

 1289 ىسوب « « « «

 1987 ىوسالا دودخ نب مصأع نب“ نابيتا+ ق1

 1288 ىرصأللا نامعتلا نب دايز وب اذنيفا نب !نمعنلا 0

 13559 ىريبلال ليباه نب دمحا نب ليباه رفعج د

 1551 ىبسلبارطالا مش باه دوزف 1١ ف اطع نب مشاه ديزت ا!

 1550 سارعلا 3 فرعي هلم يوه ده نقاب ] لا ةلاعلا

 1440 ىركبلا تيجات نب دهت ند ليذه ديصلا دبع »

 1528 ديعس ند نوره سسوس »

 1529 مهرد ىبا نب ىسيع نب فلخ نب ىسوم » » « 5

 1597 شيدال  سيقلا لدنج نب خلال جر ل ا

 نب مه اردا نب 108 ىميمتلا ماشه ماشه ديل ولا «



 ل لا 7
 را ل

 1 "ا 1
 2 هم 16

 هج 9 5 ' :

 اى 1 و 8 7 04

 1 3 0 ا/م
 : ل

 ىشقولاب ىرعي نانكلا ماشه نب دلاخ نب دمحأ نب ماشه ديلولا
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 1395) 1525 داوعلا نباب ىرعب ديعس » هو

 1305 توملا ىبا نب نيحرلا دبع » و

 1321 حاضو نب زيرعلا دبع كادي

 ٠ » ىوقب نباب ىرعي ىلالهلا ماشه 1596
 ىسيقلا نوعتف نب ريخلا ديعس 1516

 1515 ريرضلا ولول نب د

 4310 ىشيلقال ىرقلا نميلت
 نوباصلا نباب ىرعي هللا دبع نب نمحرلا دبع
 1514) 1599 ىدسالل ديرد نب ريوعلا دبع

 13507 حوذ نب كاملا دبع

 151 ىتدحلا) 1524 ىرارفلا راوس نب رمع

 نباب فرعي ىوسال عيصا نب ديحم م م
 1320 ىقياثولا ىقفاغلا ماشه نب نلاغ

 1517 ىرومالا مساق

 1515) 1518 ىراصنالا ددحا نب ده

 ىنئارشلا نباد قرعي ىنيعرلا صفح » د

 ىسيقلا لاله نب قحسا نب سميلس » د
 158 نيباعلا

 41306 زاربلا ىرفاعملا رفاغلا دبع » ة

 1519 ىربفلا ةملسم » د



 7 ا د

- 1 5 
 1 ا
 ّ ا

 ئه

 1 ا اا
 مهب 1 د

 17 0ا/

 نباب فرعي ىسيفلا سنوي نب دابع نب ةيلس نب ديمح نب هللا دبع

 ديلولا

 ركب

 كليه

 12ظ09ْ ىفحدصما

 1504 ىومالا ديعس نب سنوي نب ماخه نب ده ىب ماشه

 لفرعدد ىومالا موسو نب رصان ند دوغ نب دمحأ نب مهسو

 : 1 ىمسنجلاب

 1505 ىنيعرلا دابع نب نرطم نب هللا دبع ند ده نب حاضو

 ديبع نب ىنمحدرلا دبع نب دهن للاي ىفكتسيلا كش ةدالو

 1418 دهم نب نيحرلا دبع رصانلا نب هللا

 1295 ىرمعلا دايز ىبا نب داوم نب ركب نب ديلولا

 قرعب ىكيبشا بابجلا ىمرضحلا بصو نب هيك " 5

 ىبرعلا ناب لفرعدد ىحعبصالا سابع نب هللا كبع » 0

 18500) 18 ىراضنالا 0 نب نيا هارد

 1294 ىوارهزلاب نرعد ”وامعلا ةيلاقل نب ديلولا

 ديحأ نب فاطع نب رذغم نب ىفاطع نب رذنملا ند دحلد

 1296 ىجتسالا ىوسالل دهم نبا

 102 ىسيقلا بهو نب ميهاربا نب بمهو

 1346 براح» نب مهازتا نبا ىبح#

 زايبلا نباب فرعي ىناوللا ديز ىبا 2« « 2 «

 15605) 106 ةديبع نس رباج نب دمحأ »> «َّ

 140 ىميمتلا هللا دبع ند م و «

 104 رافصلا لفلف ند قاس 2 0
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 5 00-0 ااا يد و7 3 7

 5 5-5 املا 0 نب 8-3 ا

 ' 1535 نابللا نياب فرقت كم 0 دهب مكح »

 1 قدك ىشرقلا ىرهزلا دهن ند ايركز

 1360 ىديدجلا نب ىبحي نب دمحا نب ديعس

 1551 قاوطلا)1565_ىبراحملا بيبح م د

 نباب فرعي ىفاصرلا ركب نب ىبحي » هد
 1351 ىبلكلا هللا دبع نب ىبحي نب نميلس

 ىناشتشرلاب ىرعي ىقفاغلا دمحا نب هللا دبع

 1555)1369 ىوحتلا ىرهفلا تثباث » » د

 1449 ىارهولا) 1566 ىرهفلا دجلا » > د

 ىحتبجلا ىشيرقلا ىبحي نب ده ما

 نيالا »نب ةدوعسم نب اواخر دبع
 1341 ةنجلا دجو

 415428 ىمخللا دفاو » » د

 153529 سيك نب كلملا دبع

 1530 حر"! ةيفاانتسا#  ااوف

 لبان نب رمع نب دمتم نب نيسح نب رمع
 ةبطحعهق "نب نمحرلا دبع نب هللا دبع » د

 1358 زاربلا ىراصنالا

 1309 ىنوجرملاب ينعي ىماذجلا اقب نب ورمع
 1559) 1561 مهرد ىبأ نب فلخ نب ىسيع

 ىرصلا نياب رعي ىراصنالا قسوي نب جرف

2327 
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 ننامثعلا ىشرفلا ىللملا دبع نب دمدحأ نب ده نب ىلا ركب

 ايركز

 د

2 

» 

27 

7 

 هوملا نب هلا
- 

2 

2 

7 

0 

 ص

 1585 1345 بل نب ريطيب

 15356 ىجحياقلاب كف رعد نناسغلا نويسح

 1567 ىدسالا ديرد

 1568 ا نباب فرعي ممق نب جرف ال 7 ثكتو 3 355

 1310 ىرطلا ىبا

 1555 ىميمتلا) 155 برز نب ىقبي

 4558 ىوسالا » 

 1571 هللا دبع نب

 ىلملا دبع ند دهم ند ده نب دمحأ نب ماشه

 14 سطفالا ناب نردد ىشرقلا عيصال نبا

 1350 مالسسلا دبع نب ىبحي

 1410 (ىبيجتلا نعم نب ده هللاب مضتعملا ىلوم) ديزي
 1409 ىمخللا نابا نب دج ني سسحكلا دبعاىب عسيلا

 1407 مزح نب ديعس نب دمحأ نب ىلع نب بوقعي
 1406 ماسجلا ىبا نب رهاط نب ىبسوم د 0

 1404 نوف نب دمت نب شمعب

2 0 0 2 



 1408 ىبيجتلا نمي نب دمحا ند نمي ىبسوم وبا
 1382 ىراصنالا رضخ نب عمصأ نب فسوب رمع هد

2» 

» 

 2 للسيل

2» 2 

 1596 ىفدصلا ملسم ىبا نب فلخ نب دامح 7

 | © ناسغلا دوسا نب رمع نب نيفس نب ىفلخ
 1584) 13577 نناجنلا

 ىحابرلاب فرعي ىراصنالا ناورم نب نميلس
 يروم دل سيلش نب ىسيع > و

 1391 ملعالاب) 1585 بيدالا نوريخ نب هللا دبع

 ىردنلا مصاع نب ربلا دبع نب داود جاد

 ٠ 01*12 دامح نب هللا دبع نب نيكرلا دبع

 مالا 0 ةعرلا سبع نب زيرعلا/دبع
 ' 141599 ىراصنالا

 )| را رشم نب ىشسوي ٠> فاو
 ” طال عابدلا ناي .تفرعي ىمخالا

 ' 1315 ىرغث كلملا دبع

 1388 ىرقملا ىسلدن الل ىلذبلا ةرابج نب ىلع

 1318 ىرغث ىبيجتلا ايركز نب بويا نب رمع
 ّْ 1385 ةلث ىبا نباب فرعي ىنهجلا «

 فرعي ىجرزخلا ىراصنالا فسوي نب »
 1379 راحفلا نباب) 141581-بيدالك ةلاضف

 ١ 4595 ىريهغلا بوبا نب مساقلا

 ش 1390 ىنانكلا ريكب نب ده
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 ا دجال 000 1 ا لا
4 

0 0 

 ذبع نم بسوي نب دن نب فسوب نإ ننال
 1575 هللا) 4594 ريرضلا ىبلكلا ىسوس » +> جاه

 نما رطل ندساط كت لا 0
 1589 شبابلا) 1536 رعاشلا ىداسرلا نوره » ء لمع و

 12030 ىسويلطبلا نوكسلا ناريخ نب زسرو 0 «” 0 0 8

 1514 ىروملاب فرعد ىزؤسالا سنوي » 0 ةيدإا رحل 1

 لزرعب ىماذجلا نوشيع ن سدود نب دمدأ نب سدود ل «

 1358 نارا ىباب ش ظ

 1 0 هقوش نباب ف رعي ىدز الا 0 جا خم 0 2« ديلولا « 7

 دبع نب ده نب ثيغم نب د نب هللا دبع » 2 2« 2 ض

 1307 رافصلا نباب قزخف هللا .؛ 7

 142 ىراصنالا فئلخ قب وضعا راف « «

 4399 دهم > د 2 2

 1 1 ىراصنالا مامت 2 2« 9 4

 دبع نب سنود نب ده نب تيغم ا 0 ,نسحلا »

 145 هللا دبع نب ثيغم نب دهن نب هللا

5 

 . يك ٠

 01ج سس نب !!!ندنا ات” ل ثيل تتش" |١ :ف ل تاب لت ل محا
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 عا متطنا اتكواتع داتطتع 5ع م1112, 152 11غ 51 21101115 112 010121 1ع-
 ل1 ععرتعع ءغ عع عدم معتم ءالعتعغ 0110010310 ىلط٠وح د5ءتولا5 011
 لع ع 20 جلصتستق يهغمدعال 5ممععمطتع , طلقغمتل زاتتتك 2طن 15-

 01771 22011 ج71 2013022 111عا23 211 ت11 أ
 عمون جمال 15م2125163-3220 ءغ ماععااتع 50208122112 0113-
 "111201321 177163611122, 116غ (010112, 1 هأعغاو ط115م3115 ع 113

 1011 2311112 12216215 ةاع طمع 0معءاتع 2عع1ز1111, 22122 22531112 11101-
212662 ,5115111013 ,17716215 20122 ,122620111622 ,08126113 03114111 
 ءغهل12 ناجم تملا, عغ 1201012111210112121 111 0112 123116 55615 1
 انغ 11 1201م جععموةهمطتعم 7710عغاتق, ءاتلتت 01120212 7711122 5

 دمع كعوطخاتل, 21101 20016, 20 ها115]11 171215

 مع عطف عغ هذع 225311 56111210 111123 856081221116 2111112 5611<
 010513 ماعطعغب 11غ 011520106112123 1.

 81طآ1هءطععو منو ط1 عم-طتقم 2122 1150116 20 5112 56عا11201 77011-
 12011115 م61011ءغدر 11ععمغ 20111 656122010111122 81261 21111221 715017 تللع

 ءطقت 1 كذ1 20215 015ءامان ال5, ن111 12 2هع همعاع 120111 11]20غ01ع5
 مماطماتنللر 16]1عغم (نان عع, 0111 11 م1120 125ءاعان1و علع20م انطتعاتو
 20)ا1غم1 ط1: عاصم ]ل ان11220 115ءه عع ظةمءانولا 2/1عطعاتو ناتتر
 ل1 عععم تعز ع2 12 2111111 10ءا112 1215120, 5طء2ع701ع مخ

 مدعوم 120162101 , 511121212 01115212 ءغ مء116غ198 126 11 5
 135ء1عا1115 «0611015

 ] 58230155 ب02585



 2 #0 ن1 سارا اك اك ١ ىلا ا لع“ ولا رع 5

 ممءعلتصتاتك: مزاقتم 20 طمطت]2 م10م112 26620182115: 51 طمع 05
 20ء3أؤ, ةءواتاتطاتا 0201طعطت ءمعصمطتت1215 2 5110 هءاعاصعتل عدطعمم
 15 هغ ءملعت 12000 ع2 015605111121115 011020 120111113 0
 6غ 270111132 2011122 ىرقملا ىوغللا ء 2112 كاتدلعمت» ععدعت15 7عآ
 هزطل1 551120115, 77عأ 51 موت ات, 5011123 20 ع2 26غءعدكلتطل ان, 10

 هزج1112 2112 2011112 6206123 1.
 ظاموعوج مطتت#ع 25 قكطعت 22وءدقأاتو 5كم 22 12 عءاوغات 0مءاد 2
 مهط15 ءلتغأ 20 طتتلاع 1136101 2411152 7151262 562 ا

 5عل 12 20016هط1طاتور 01122 11 22 ء00115 ءتكقغاتتخغ , 1ع

 طامومدمطتمم 1201910101352 ع نتتتطاتو 222610 201 5غ 2151 12ل-
 لعم ول 1 غعزتر 7ع طماع ط1هعطدمطت25 22662 50121م425 ءم111ععطدغعو 7ءأ
 مخ م1 عتغعو: 01122 20 071112 115019710111123 11 علا 111, 1211116-

 جامعا طه طعمسغز ؟ءعا1ن ن2 عد ءقمعمغ: قطعت 2و5ءاتهلاو 12 115 610-
 عام مطتاور 011311132 1211126105 20 طحتأاع 41126110 ءعطغاتطت 011202 عاطم
 3 311مل 2516 0ع 1201710115 ؟ءاثع 12 هطحقلأاطاتك ط[15مدصان 2# 0و
 12615 ع1 5 ءا5 هتتلاتتلل5, عغ 0ع مااتنلطات5 مءعلععتا15 نان] 12 ]أ
 5م21113 0ءوعاتتاتغ : 12019710111 0ع 01115115 2112401 100111611 5ءءاتأ5
 ] 7, 7 هع 71 23261 511116 ءأ 1201111 25 21110 4611161511120 061120

 120110 1150116 20 011117 6115511111113 562628511111113 1٠

 قاعات 2ةوءعات115]2 201135 012115 عع2ع115 12 510ع12مطللأو 5
 1111115686, ت51 01]1213 م2315 1م52111121 1166121122 515غ: 1212 16 011-
 لعمم عتمه عع ع هحصتطات5 1غ وامك طقطاتتغ 223156205, عأ
 و105 0151711105: 163 11 561165 22281561011112 0111 1131 >7 1
 ]وعم ةنعمغأمم هءادعتءر عع 20ءغم15 كفوزلهط ءمتق ممووعع طقوغم-
 12 11ع2ئ2112 21ةطات11 1215210111111 11 215 5ءءانأأ 25
 11 طمع هزمعاتع كغ2غ5 5151 م055ءأر 2311 211401, ءاتتت 0ع 210

 !هودتتغتن, للع16 وهل ةءلاموعتتتغ هجعطور, عغ طمع 220060 20515 120-

 (عوعاتتتغ ماات11223, لع :نات1طاتك 12 آ01ءعممصتتةتتاه ط16110عه مطعم ه
 طدعطت اكطقلا142 مق عمم 1011 15 0.

 (01ن1 طلقغمز ه3 م21 ءا1 ]هع 12051ةنت1103 ك1 ه2 عع 2!711-
 اتق 5ءاتل طاتتتخو 113:01111213 1112 عت تع قطعت 225ءمهل15ذ كفوااوط

 طهات1 116 م055ءالغ, 2213 561165 00ءغمتتننم 0111 12 5ععادأا5 117, 7 عع ال ]

 11 11220113011 1115ع 0م ءانعت عر ماتمعات] لت ط10 12 عد ءمدغاط عانت , ءأ
 1لعرد لتعدختتع لع اعطقلنل15 7عأ زا101ءاطاتو تغ معز 022م1 انك: 225-
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 1كدلطت, لع وانم متعلم 2غ (م38. 203), نا11 ( هزل 71ه 46-
 ععرتع 710عطتت عغو وم 20160همعو5 :عاعئءاندصعتت انغ ه5 فهطصعل
 طع آجهطقتسم طعم اكطمأتل: 1صتصهموو1ط116 طحتطت 710عغتتت طقضع ن1126-
 دنلم دعا "عوم]11عرمعز ؟10ع5 1عافاتت نان1طانذ 0118 عان] خدع اطاتك اطقم ع013ع
 ااتتخ, 0111 112016 عان> 20111111123 ء012ععاخع 7111: 51-121232 ع5 لعطمطلا-

5 011001311122010 ,201235 562213635 5112125112435 26101165 

 ع5 152015101105 عووعر عغ 51 ع35 طمع 22000 ءئعطتم]1 ع126132 85

 ) ىضاقلا) (ليلخ نبل (ميحد نب) دمحأ, 55115 11121112 1062201016 طح

 0151 ج1113 ءددعر عاذأذ م31ء26ع31 12016ع5 1 2110112 ك2 01
 ةءز: 100741112, آذح 2110113 561 طك هاا, ءأ انح ةلافاتق لل

 (0ءعارعت 21131 51 165 71 01131101 12010122 0118111111, 212 عاع
 ماتع 51 طع 2011122 2011 20 ه2 م1122 011150115 1ءالوه 65
 11111121163121 11611116111, 51151610212 ععاطع1ةتغ لع 116 ه0 ع 1
 ال1110 1هوحن]ز 5ع ءمطخغتمل 11غ م10525116 2551 م0636, 2
 نواتأك دمر قيعلعمعع تصحتضت 1لعطصو تع 1201710122 ء5ؤء دهم ركب وبأ

 ىسيقلا روظنم نب هللا دبع نب ر وظنم نب نع نب ىسيع نب د نبا

 0 يبع“ نب روظخم نب ده نب ىسيع نن دمحأ نب دج هللا دبع وبا

 ىسيقلا روظخم ىب هللا كتنتح 2111 085466 01100 ركب وبا 6غ دبع وبا

 01112641112 ءغ ةطلعات 110 511غ, 11 ءزع 011111 5108121115 2غ.

 815 ل11 5ءم16هغلطات5 عءططات5 1201 عدح ءماط م]1ععاتنت 01251
 2115115 11011 1111: 560 ءاتنطت م1111 1021122 0112 11 12016ع !10ءاتتم
 عمعععمغ, 11 هزعتع ةلط- آد طقطأو 01100 ]ما1ط11215 )11115 12ععاتلع «01-

 51111111 ةططلار ءغ 12 0مءااطا15 كطءص كلل -4 5631 ع4 211011120, 6

 ءعلمتت ءلعاتع 12 70415 هدأ, 1111165 176621631, 05]1212عاتط 11611163
 [عزتت 31251211110 1211111 5611010515 715115 51111 211 ءاانعو 51 00110114-

 2116011 هات ا1111 10111111112 1201211121112 6غ طقتنا1ءااتنلت و 01122 10
 همعاتطا75 1هعبطت طقطعمغر مدقق ععتتع 2110عقلعال , عع طمع 12 0

 ءوغر 51 205612 ظاط]1هطععو قعود طا ءم-طتخمدت2 25 ءتتت01غ15 5ء2ع70ه1ع

 2عععمأ2 1نعاااز 5عل طم 106م كعلعتتلتتل2 111111201100011 5
 111568111111 111 56 1011 655, 23111 111 60 1211624111 112016ء3ر 0111 21

 1112001100116 ء>1ع1 20551111, 51 2011 0111 11.
 111 2011111115115 015201161015, 11 2662 1110162611112 ء5أر 120ع 06
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 101ءعاطت هدتتتلا1131 2012111111 طمطمتا1132 عغ طمت1] عانت لع 0131-
 طابو 1ص همعتتع 7ع و 2غ, ءمت ما عمتتت عا معمل ععطتتت 7ع 521 غعات
 معا عع مال م0اءاطحات13 ءلعتتعر 2015 1ص 7015 هته: 560 5
 مطاط 212[ ءمرتتمم 12 همعاطاتم طامععو مطتعتو طمع م1013
 مهعمع 122 ممووز طلع ءالععاغ, دققت 0غ 2012112 11 0معلع 1216131, 4
 ءزع 115 11121111 7011122611 ©0116 ءاووءاتلا15: 1201631 511126 2
 . ظوز011111111 24 1111111122 20 01110001 1111113 5 1111111157:ع 2غ غ110-

 ععزعر 11غ 5ءاطعلات115 2 طخع ءمقعععأ5 2مم عار 1غ انغ طلع 12065
 1105610 115111 ©01116عغا35ر, 0111 11 205662 0163123, 10166 62161121 56©-

 1211601116 عأا35 ء2غ2غ , 011224325 232811125 1121635101215 م1115 111155
 1طدم] ءتعغ: عع معدلات 011001 ءاتتلل 10م1 1201171011115 015700

 لءقاعمعكتت, معمعو5وء ءتهغ 1ه01هع, ةععطتملا ع2263, دابع نب دمتعملا

 10ع2 ءووع هع دابع نب ده هغ جازوتقصلم 2ع دابع نبا هغ 65 12 015-

 مز عاتع 11غ 0110115 120060 21101315 ءاتاتت 01122161عأ, عاجلا 1115761116 و
 «غ هزمت 1 ءعمعلمت ةععأ مم غ1ع5 50 انلتت1132 110191011113 «55ع: 120

 مءعلستعغام رمال عد 4ةعلتذر, 1]2ن13500, مط2عاماتع 112 0مءطاااتك 510-
 عمومصطلعاع اطت7ه5151115 عوز 1212 011211000116 1112115 106120116 11-
 01591011115 عوز عت 2611 ه11550 ]1110 0121126 221126111201, 51ع للطن

 تنطقتمع ظكطصتعل طعم ةطجطصتتتتت طع 153516, 0131 112 1115 1210-

 17211 7716210 0ءععطقغر ©اتزان5 151 112 51115 م61عمم12261011115 0151

 رماتل1 ءجعضتتغ كلطدن 2مم ةطصتعل ةغط-عط 212232120111, 211110 9

 ل012 ا115, ثان م1211 4502طا1ذط طعص كلك د2لط] جتتم 403 ه

 طع عطعتنا طات5 2012152 هءءاداتكر طم 14 هط ش1: 6502112, ك5-

 520036 كلعؤناتق و ناتأ 51 م1عطتتتلل لتعتت هطاا1غ ةطصم 424, ءغ للطان

 11[هزطدصصعمل شط021125 طعم كاحجوأل10 5زعوص طم انانتك ةططتم 4ج8ر

 نطو 1لعصوابع طلتك كتانم كلذعأ ممغعوؤ, عغئأ 015 همصدعات عت 1 53-
 طلغ هردحت غو متت": وعل لع ةكطصعل طعص 1آ0هطوتنت, ءتئعطتجأا 52262, ا

 ةصكتنت ةعرمعلأ طمع 22006 (م3ع. 208) كغوغاتنم ءعغ عمله 5ةع22أ
 2001عه همدصتصع ةءزر ك/ه/:/] ( مدع. 239), ءدلعت منهط211168ع 20
 ةقوعالا 2012 20434, 11313 50هأاتلت 025626 ءاتلتت 20016117 ؟10155ع 13
 [11 5012, 77عأ 31 22359135, (نمرعللات طدعر 2 كانه طاق 10137101115, 11 0
 39و ءغ 386 ء 9لز5و 0عءعووومتصغ: ءاتهلت نان11# م0436 32 151
 ةطصتعم طعم [مطقتسمم طعص [عطملتا 1كعص وزغ هع قطسصعلم طعص اكطقلتل

02 

 دم
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 !1 طع ديدوتلا ملع 5 باقك «0110ءوغات1 ةةءات0110 7654 ديحوتلا ملع:

 انعم, ندتأ ةللمحتسا ءمطتمءع012 5116و 02016661665 761098 رصتخم

 باتك 761 31184 1113و ماه عوكت1 2115 205غ ]1طالاتطتر ءانزات5 511غ

 ءمصتمءلتدم عع طمع تملم 51221112 5150111615 2]30ععدغ: 1لعطت 9اتقر

 7عأ هائل كاتكلعتح ةانعغم115 7ةنلع كعكات اغ ىراخإلا نناعك

 ىراخبلا فخصم 76آ ىر اهبلا ىيلات : زم اصل1عع هدحقعو 1201632610-

 عد 10عاتاتت 22 عاتك 011111 255613122115 10622 02115 ع55عر 7ع

 0 معاتج نان هطغاتلت 211عغ0115 202262 طق طعتغ,ر ء0م110ءم غانم

 هنعلتطع ةاتعغم115 , 20 ءاتزان5 201212 2101111121 2612014111 11 دج

 51 م1211 ج10 1111121 11011 01153, 266610122115 20 م1عانمطتعات

 قازم هت عاصعمت كت ععدكر 116 ىلع وبار هع 51 طمع طمع ءمدقؤهغ 20 ءم-

 علمت عت 01100 224101112111112 70211 501غ, 116 ى راخبلا: 211011311

 كمر آ1غ 51122111 1291113116111 02612 ع]1150عا2 21160115, ان 2عءالتغ آم

 01005 ديز ىبا ع دهم 20111115 ديت 22511113 011115511113 5,

-511 56011111 1201132112 ,0651811212015 101111115115 211640111112 111 

 11115 11101621201 2111131 1101111 210121111111 عغ 1011111338 3
 م31عاتخر 1112 م1211 ع 01122 122815 1212115163 1

 طمع 1مغعأأل ! ععدل ادم كع 11115 211ع6011طاتور 011011153 510822 م1122
 رم طعن 2ةوعانجلا5 عقم أع 1201م2 ة11ءغم1 مات 21غ 7ءأ1 دلع هزات
 5611م5155عر 122102 11122 121062غ211غعا 21101100 هزنا15 1226111 0

.5 20197123 212[ 211660115 

 ]114 ءدم 5109 ه4م/7:1 هك. 101 ءعاطخ 510ج 2ماطأ 311112 201115
 ءغعامطل هذلتطع 21126ةغاعم 015م051ات10: 112111 ءأ51 10111113 111 3

 لوط طمع هتلتطع ةان8, 01100 24 م1221 0111 26غ12عأر 010818-

 ماطققف ءهمرحتنت> 0111 1لعصت تطمع 2252 01520111116111 0615 35
 120115, 162 11غ 51 01115 01121ع1زع 0عاعدغ 510م2 مطتممست ده نب دمحا

 ىمهيمتلا رمع نبا, 2 035122 011242 1150116 24 0610865111121 0

 معز عا 11عام 26ععووع [25ءطاغ 2151 211115 50126 2110 0
 0112012 ععوززتلو ءان11 ©« 719715 06ءءووزو5ؤء: 1صل1 عاود داتا, 2 طع

 نا12121 م0656 20 ط1هعءومطت2 1201910131, ءاتزاتق 12010118 15

 1020ءعوءاتطغر 16 للطعن 25ءده]115 كفوزلنط
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 آوت, قسكدنت معصم 12615, طقصع ءم112 ع هدعمل ؟ععاغ ه1
 قمن ةكطلماادط ل[طه] هنت 20: ءنعم دل غعدت 5ععاتت02 ءملنعاو ظوعاتح
 دل عمكأ5ذ ءما]أةغعأو 2056ءالمزع ع5 220 634, ع 120956150 51511, ءزاتق-
 لعمم عمد مهمزت5 ءوغ ءعاقضت م1512 ءمأل2 غمر 51 1غ ل13ل115 , 8

 ضرعلا ىهتن أ لع ئدصقع أ مءامصع همز لع ءمالهعمصع اصغعاأأ عا 005-

1 
 '1'ج1 1 طتتع ءمصقأ ل عمد عا هدت طاف اطل 2114211115 «001ء عت ع1
 01561611611121 ء5ؤع ]11 5261 0110 20 81ط110غطععدصت 15ءاتخا 21 عمق عت
 معرب ءاحتك كنعي ةصعطت ةععاتلا دعموصست نعم 8[ ةطمطت7 عع: 20-
 ةؤءور ةءعاتلام لععامتم هععوككم 7ءعا لععاسمو تمز0 111611116, 42
 1 طنتدتعت نتعامل 10113 205م035162 511116, عا 1015313 01122 1112 0ع5-

 دان, 2 ءم016عع قطعت 825ءتهلا5 5ءمهتهغه غعطت 701م 122011
 و100 ظزطأ1هءطععد طدءتت1ة]1 عطفا م2554 ءوؤر 12 ةلطتضت ء001ءعطت

000 
 114165. (3ع0 عاش م1111 11101ءعاتت 111 5116 22205111121115, 111 00
 متاع تل“ 01100110 120121122 1[هعماتتلح 11 110م ءكعوتخاتل: 0110*
 75و ج2 عات1او ل انط عاطلا15 10111112 5020ع12م1113 و 01122 11111111-
 ندتع اننتط] عاءاتصغاتتج 2غمطتعا> 2 عابلو ةمععادلا مد غاط عت غانا“ 120171-

 112 050 ع2 م12 01122 ءادمدعطت 120121111111 ]211111115 11115115 0121-
 1111111122 01195161111116, 11غ 1101111112 0163111131, 511101111111122, ه02111-

 عات1011111 عع 26201116211113: 2211 10111112 01
 طمتاتل2 125511111 مزز 1102 20111111111: 111 10111111115 11و

 01و نص عغامطتق م2213, 5222126152 201111261015 13121 7652515 لها نم

 0110غ010غ ك2 610135 1ع عتءاتت ات“ 20 معوق 31012 10
 طمع متملم ةزوتتتك نان عنع 7انلغ, 16 ءععطتأو 113 5

 025314118 1156211011113, 5626112 625 11571216غ, 011111 1111 26ءع5وع 5لغ

 01111165 ك4 261-1165 515

 ]نلت ]1مم مير. ل تدصم حطت ع5 داتطتغ ]1ع[ لع وينطاتخ كلاط٠عص
 طووعاتمللو مخعم ءامدعت 12عاأغ, 560 طئ2] 01 عمزلا1177 2215 161119 216غ

 211غ 25 211عغمزتع 511 ععاتتو 212 12201ع 101221011113 3

 جووعمغع ؟د]وصتتمح 5ع موأددع ![!طصتصت لع زاتتتع, لع ةءاعدغلت اك هةةطلر
 لع مهل1 قمصع عع وزع لع عغعماف: طمو !!طغمو5 015 موقات] 122115 1012

 3142 ءغلعمر 2غغعل عت عد 20 ان طنا 22 عانت عاتغاتنتر 516 عئعات11 ج13
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 طقم س01 ءدهغل مدعو هددت عع عع معععددع ؟دلك طع 0116 عن 1 عهغع5 ماتط]1 عدس

 نملك دتصحتاننا كعوععمعمدغ ةاوونع 1ةهععمبتعو تغل1 عدغعز دلع ععصطلا
 ع2, نواتقت 01)223عت 160112 ععدت ماجاطأ1 ءعمعمط1 20010155

 51 1عع 0110165 7ءعااتض> ىلايجاخشلا 2ءمعغاكتتر از مع 11 ءاتا ماا

 1201ءوغت12 11155عغر م1120 ىلاجتختلا 5ع معتطت, عا م056عه نطو

 ءمامزتع ي 20016123 ءعووعر 518110 منع ءغ12172 1"انطلنم ءم1هزتع 5112عا10-

 5105 : عاتاتتنلل عوؤ, طمع دطماطلك 51م1 عقم 7ءءطاتصت ىلايجتخنشلا ةلع

 111 «001عع ةععان02 ءم11260115 125 عاتا1ار 116علل2 ي 11 211120 55.

 ط1 11م5 اص عءعرعنج [ععاكتتتط ة رك د: طلع !1ععزتنه ط ةطء عة 20-

 1211115 م0111 2110115 ءتعلعم لم ءعدغت نع 26عام جءا7252 , آكل
 طعم النغ طقصع 20غ212 1772111 261112 11 210ج مطللو 01'1ةعغةح

 م1103, عع لعلتتءلأع طمع 720060 11 رهاطم نبأد 0111 01

 لان 15م ع1 م1 1 01 ععوصمتتتطل 5ع11م51: ءلعمت 111غعءاته , 16 1601

 115, 051102611 م20 ة!ظيلط 12 208 ط لها نم (م38. ال“.

 ايده ءلك 21:11 ه1 هك. 10 ططع عءاءئدق (9؟10ع 738. 636 ةغ 636)و

 011611 ضرعلا ىهتنا كولو اطالع 26711811 26! ةلك17 4410, 03 ةلقتر 011

 طمع 5ع م1 511 2102051112غ, كغ 21121 0211 11212051116 112 1765
 2221 3110 1122 ع1122 5622ععا2 6 عد1130 2010: نآ2عغ2 1انلغ 1122© 5
 02 05ء1 م10 7عأ1 كاد ءمأ112غ10* ا عئموزصم1 1ع 20515 710 عغاتتع 7عنطاتطم

 ضرع طلع داتتال1 مالم ةعدسن و 12121 111112 مءعطءام1 تخت 01112 عطغ12 11-

 عن ءاطه12 عاما ع5 طتتلات5 2212812 مطل 0111 2112 ©ع21م13115 1012و
 ءغ ماع“ ءطقت2عاعالع5 0110111 10110111122 122عع0 عا 113103: 2126 عاد
 و11222 01104 ءمآ112غ10 ع1 ءمأ112غ1ه5ع5ر 23121 ء00عتع 515 ءهأ1136115 5و

 عع 71لعصغتت 20 عمؤبصت ءملتععمب 7ع 20 لنم5د ءملتععو ءدع وددتح
 اتق ءماتق 3غ, ءأغ ءط ق1 2عاعان عال 721:15 5ةعا11202 1عععات 101 عالج ]1101ة-
 12115: 2ط5نانع لاحاط1هر 01122 ءم112غ10265 8عات1 12011 2061111115 0

 و62664 ع3511030 1010, 112111 111 216 00115, ءات12 0110 1056م اقءات-

 112162515 56عا12012 71عع ءم]13غ15 تلك, 255ءاتاا11 للان ملل عامل

 ؟11155ع ءكاتلطل 2م0ع1ةمألم 21160115, 0111 112 (0101156151 2
 25517224111: ءغ طمع 12ءغءاتطم ه5أ 2125 [ةعطغعأا ةططو 563:2ء116ع-

 51110 611856511210 011210 (؟710. م. 650): ْللل1 طع (214 طع كلا طعم
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 62116115 وس قم 7عأ م 2112 ةهزطص] ]ع5 جةل2042155ع5 ءدلعسم

 11 عنج 0ع

 ** ]م مز10ه21طاتك مللعت5 ؟هأتتد داتصغ 7ءلطه نتندع 1 ماماص عام
  عغ قطع كيعاتلاننل 511261205161111 125عاغ 26132120 77عأ زانطننم مد
 1هزنع 20 غةغاتنتلج 10111201121011211 122مل [22ع 51ع232 ءوؤغ ءعامطت ]1 عد

 3 اذ 14هأن15 ةعوانعت طاقتك 011220301 515123 11غ < 7716م5 كتعات[انماتطت

 عوز ماع 71لعط كتر ءعغ ؟7ءلطه ن1 م1222علا12غ 7ع]1 5ءعوانات 1 515-

 110 يصر 0671111, 106316111: 135 150163610165 25(عاتا5ءأ5 ** اصل]1 وس

 12115: م10عءان] كدجطا1ه, 1غ ]11 طعتتج محاطا 1201291, 0112: 12 ءم012ع

 طمع طتملم 20غ212غانخت, 5112111112 811غ, أ ءان11 2 َخ 30011

 ى1ىعءلتصمتتك طمع لععووع 1ص ءملنعع ةءعدطتل# ءمأ]2هصتو : 0

 عةتطعال 201111112101131 125 120122610265 120615 م1155: ا

 ا عان1ا15 12011121 771522 501غ, 1104311111: 111 6071261144 ه1 244421144:
 5آو 01100 12 ء0016ع 511مء1عوغ, 211112 76152 ه0

 عزئامتءاتمت هز1 6ع 0ه1اتطل 1062 ا11 عغ1212 7115 انه نم 4 1716و

 761 نم م8, © 15 انه ىلا /ةعةلكوةلع, 7عآ ىلا هلكولع. كاتصتلا 22000

 انغ تماطلو ؟71كعؤتت 110101 12 ء0016ع ن100 اذ ةلكوات0 06و

 116عاه سه ماتم طقس هدي«: طق 10163610165 ها 21135 5>عرتعو 5

 ندتوع ماتا 1115 طخهطتعتغا 710ءطوطغاتا, م1126 15
 ( ) ©0162 12 ©0016ع م11021112 0121553, ءآ 005662 11 1150 ع
 112: عازتع 200162 ةاتطتكر م21ء2غع5أ1 ( ) اصعاتكاطلاتق: طما 11110 101عا1-

 1 د عام 11 2001م دز ملحان ال مع 20016171, 01100 1 111011624101165 7

 جانا ام 1 121 ز2115, 2 10515 02215511111
 ههعزرمع 5221115 1111: 7؟ءاناطاتطتر 11112 11غءاه عا ؟7معولا5 ةلتغ 5آح
 عيجاتمت هزت م عت م مطت عانت 511م1 مهداه طقطءدغ 101ه غعلمصعال 10

 2100© ز اذك 7عآ ََ ذك انغ هز عما عع 12 ملنعع ماتاصت## ؟7ء] ةعع

 هند ءما1(12هدتك وزع ؟7ءرءاحاتصتر !1غ(عاتهي 70عهلا5 7عأ كا عطاتتاتت 01غ10-

 عم مطتعاتل> 109ءاتخلم نات11 ذاضلاتأ 1201ءعطبع ناتم006>7 اذ أذ

 ءىمللعع 1عوععطوغاتت: 1لعت 1عدغتا“ لع ةأعرنو يمص تم#ترتر لانو 3
 هل

 اصكا عملو ةانضغ ؟ءءاطدر !! عع, ؟هعولعجر ؟ءأ ةلعصقف هت م عض مطل عن



 ا

 ونتطتغتم املتكءةصعأع# ىنكي 7 انكي معو ىيندلا ايندلا ”ءا

 ىندلا -مزنم دادغب 5622م“ داذغي تمنتم باحدصا بح صإ ت0

 فلا رعت# بفللاإ -مننم غع>0104 هع لطقتتو ةءعاطاغاتل“ 11"ععان عام

 4/101114 14111111111 ءأ ]0ع 53276 1135
 ل هغوهج 15 «0016ع ءءا5[غع12165 2060 11113610532 عا 7311246 51111, 6

 ال1010 1ع 11111121 776أ 211114 512121117 22231624: 01211165 1135 12025 697-

 ممعتم مال 1ط01ءدننعر 0115116 20120لان2 عووعأ ![غهعتتهزمط12 عع ءكتم-
 1011602 م113 421611121 25560111 2055عغ 520عأ15 ءغ ء>ءوعو «هللع5

 ع1 00111
 (0111 5ءءانانلمنت ءمأ12عمدعات ؟ععاك 2015 ةطودنت علتغ ا اضع

 (ء]11181 ممووءاتغب 51 1201 01135, 01]112* م315 111016241011117 73

 ج55ءاتاغ 11 ططع 1111 11035 51510 رب 11 طزنم ءما]1مزعع 111518111625 210-
35 

 هعلعمع هعطقع ءما]د مدع ءغ ةاعطتتلال ز 101ةتع 01100 1113 8
 11031111 عون طمع 11غعاتص < 51ع215 2611, 111110 116غ 7

 م 001122 111 11318126 1221111126111 1115150 21812610 23
5 © 116612 120162610116 2110112 51116 

 4 له 1211عا1ع1 61 01104 11 تدع 1ععافاتخو 111 1212181116 ©01-

 121 ا11, عا 10636111 0 0 01100 10عام 721غ 2ع _يددص

 طمع 11غءاتنش 4 015١

 م زان 112 113181116 011220331 202 !1[غءعانه ط 2ةطتعطت أم, 7ءآ

 ”نطننم ءمامزنع ةءعامأعوعز !1غعاتج م طقفق 20625 12016351ظتا15, عغ 015

 ماتلا5 11 ءنم كعلتغ طمع 72000 1012141 20635 1]1221513ء5 زةطت

 ءرع156 م65 15 001ءاطاتك ءتطت 01115115 «00عتع [:5ءا11121عط2515 ل

 116, 7عأ 200125 خط ءمر نان1 ءمأ126هطدعات ؟ءعاغر 7ءأ 2 عع[:

 [هزنغع ظ ةئهططعاتاو 5ءال1 ماتم 10635 عع م1112 م1120, 212103 عاقح
 غ0 1110 دع 5ءعا71702 513635 20

 ر/ 1 هنت 11 10121812 011311 511261 011220212 7713 51115
 26212 عالغم 5ءاازم أم ءغ داع 2110112 5مءعع12]ل1 12012005 عز 12258 5
 11ععزنه رك 1201ءدكا طلة, عغ م2مط2 طالع تمط15 710عطت م0515 155
 26 ةلاولان0 1عععماتعر ل111 2052516 0112502121 21081221125 5
 77عأ مز0 2051625 ءووعر ءا طمع 1016339716 762015 رخوسم أ مداقسو 7ع]1 121-



 لحبم ؟هأز2 طقطعطدغ, 5عل هتتصع لعواتتغ 10112 5601161112 24

 110111118 11111211111 42111211112 16741111, 61 421111112 1/471 التنافر 61 4
021401111 12126511121012 211165111211118 24 1150116 710110 4611110 61116541110 
 (ها1نميصتصت هتتضت عطهغام 2ا1نانمص تمل 012 عتع 710 عانت اذ عع
 م21 عر 13101 111111611 8 6غ و 111 11111612610116 148, 149, 158 ع 9
 عينهم للك ءتوومت معد ءعاعاب مغر, 1غ 710عاتع عوغ اص ةمععاسلا ع 20-

 01١
 ن]ر ءوانتغ غعطلععانت 10112 انغ عع 101]10ت123 111111612610116 01584

 116 06عو+ 21111152
 1[هاتاتطت 0عغمععقاطتات131 101111112 101 0ععوغب ه2 10110131 1211-

 ل عز2610 ءالتمعو ءقأر 5125115 ءادالال معز[ ءعاع ماد عتتات 1: 12 طع ؟هأنل

 هءغموعواتطا 0121 ل4 ءاوهباداالك تن ءقزالأالك ]ع عه4/11 7 هتنالك طوزن كط-
 لهأ]ه نه ةلموقا , عع 1هأ1و ةعوسعتخا للعاعتت «ةأأنان12 12111117172 4
 6676115 110111114011 111 ]1141114 247101471 ه1 12]ره 4/11 70516710765 27

 111 706 111111676 601156100471/111 > : 5ءاتكاتك 11غ 17105 معا[ ععاع ماحد عت ت1:
 موت عدم 152015910101, لع نانتطاتو 211عغم1 10نان1 ام 12 سك
 م122ععل عج ا طانقر 2101111 51111 111 211115 436 ءأ +448, +35

 2116عا2 211110 4ج 6, ع 1201510111 ع نان1طا15 1001114111: 1113 5
 وعم 11136 طاتو ع 1711715 لعععووءانتغ ةض115 473 ءغ هي 8: ءدع طلع ءمال1 عع
 مع ![[ععغ متطتا طتع 112 ءملنعع ععووءر طه ءا5أ 7ءقتتطتل 516 510عاتةح
 ماتفس كلاط0عا221211 2111 1136110, ع1 51 ططقعاتذ م12ععغر 171م

 1101111 21120 446, م122ععلعع لعاطا1 155ه ط1هعمئهمطا تت 1
 طعم 1/[هطقصحتت 20, ةنتتتم 4ج8 220 نهر, لام طل غدت طعما م0625 نانتط
 ةانعغمز“ 2 اطامعتتجمطتت 101710101 ةططتم 4ج6 1201111 20 10 ةحطن ل

 مط0ءادجاعتت طعم طآارععمب هطنم 473 712 11261 155
 0114”1 1 13, 114 ءأ 2 10110 119 1150116 20 128 0ععووأ كتعلعات

 لحبصت عوار ءاتاتم 11112 210 طقع 511522161011123 5ء12ع1عغ 10110113122 111-
 221 هلعاال ءاتتمات عدلت ءووعر عا ع متغتةتتم ءاقتتع ةرححدتعدغ هلال

 0ععووعر 1213 5125115 11161111115 ©,
 ["جوعاعم ل هرحدصح ةاعضهغام 1 طع ةم21عاأر 1 111001100116 0ع-

 كردتم 10110 ؟ءاوور ةاعزتف يد 11 م2166 ةانز 611011 10.
35 

 (0ملعرع ءطقت“ 2 عععزتطاتم هععا0عصغمل طاتك 5ع أعاتك 011250322 1221-
 عتاد ءوهغعو [هطعغر ععاتأ15ذ عئمضتص7ةغ1ءد]1طان5 مت ةنتاة5 51[ن نكي
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 رجدضاتصت ل1 اتكم1كر 2عععدذع ؟دلغ جاطوعأ لعتتع 10112 نات## ]2111118 ت77256-
 "جدغز طقتع ةاتقرحتالو ءمصقن“ 012م1 عع 1ةعغمر, 01100 10115 0عغمععءوأتتته
 095611012 12015115 ؟/عزططللا1122 01]122ع5 طقطعمغ مععازماتع ءالعت 10-
 [11113 عم غعوزللا111 عال 13: عغ 2062101123 ع56 1205 220155 رمح

 111 0001عع ءرعو6عمغعد ءووع كتصح ءمأأ] 30ه, 52]عغعدح 5ةءععاتتتلت 2عطقغو

 2213 نان1لهصح 1عوغوتت 12غ 1ا1عالعر 11 7710عغاتلت 25 2210110 عع 8

 4 عمل طانك ماعم ءمزت052 11 1131 عاطتع ءدعمأ1 ءمطخاتا: كدقتتعم 22غ1-

 1110115 ءمللعأ5 طمقز هز عتدغ, 2311 2 10110 1 ععواطتم 2010 115011

 30 ءعدغعواطلال 1 011111111 7561512 226101110115 1011011112 1111126-

 1210115 ءاكاوأاناتلتأر 12112 11111212610 تدع 1222813 221 265152 11

 1 101115 ةععانطتمم# موعد هتطتل طحتز 15ععط22001 11126126101115 015غ!

 عان1 اتا, عءغ [عرعو 206 22321ع1221عور م826ءازجاتع ؟ءناطاتتت تنغلد
 مااتعا عد 1 21221 عاطع ال1022 615*031 5112611112 161م 1

 تكي 1110115263110 1115 7011011115 5 مطلع 1 61

 تلا < مل ©2602 ©8 <و
 0 ل ل و 74. #4 د 1

 تل يصار م
 24: 4 ب 1 2 1/0

 74 0 24 ىربا]

 1011011112 1111111670110. 200 عع طهطعأ 10110111 21

 11001103107, 12عغ3ن3 2056011213 00 عتع 2 11من 121122126101115 212-

 ازعوع 1مم معاتاأغم كمط022عأ115 هوز 2 1هأ11ه ءمتصت 5ةءا1206 ةةطقالا لع
 116ععووع 1111 20 101111123 7 00 ءا 2 10110 عوز

 5ععاتتنت م 16عاطاتنطل 20 عطل 1601

 لررع 1011 هزات 12111361261016 21610112 00656 «ع114113 628



 ا ان جاد
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 1[ ءوز#ع 111: هرءتعع ةعولعسصتع [نزئعععمو طعمتئومع ةضصتتتاأ 26
 معععمست انغ همدختسع شعل عدا ع عا ءعتت2 7ءعوعاأ م2121 ءأ

 72111001111 «م01 عزت اكد ءاتتأ 21ع115عاتت 2 (25111 511 121111210 711 11

 غ0. 11, م28. 140 عويد 5هأ]11غ3ة2عغ: 515ع 2020152 0165515و
 محتطت انكانأ وع ممغاتأغ ا ظزطأ1 هغطععو ل 2هطقلا ءوغ عاهل 12115-

 2]1غم طتتزاتك ءملنعأد ه5 ةصمصدس لع 5د2 ]1132 5ءءاتأم م12ععلعضغ

 معاوب طمتطت ءامطم طعمت عما مرت مطععود2 25 اضفت عغلمط1ك مانطأ1

 ]رز عععمزنعز طققع ةمطق] 2م ر ناتمع ءتنتت ء0ه016ع ه1 عاطتقلا ءمأ122 هه

 ؟نعزوغر 112مع11ععغلمتت اتق 5ع2غعغر, 1211 011155101165 685

 هع 201422 نان ا 1022 عااتع ء0ل1ءأ5 ءاءلفءات غر, 5186 5111516241 015ءللح

 رماطع 126اع12]2غ42 دانطغو 162 11غ 52مم 0111115102611 1

 قماعتت ةمعبولاو ءملعتع هتتتع 111 8215110416ع2 15ءات1121 51

 0عمموأ 615 ءعلغاتا1 011101125122 عغ لذته 101115 1116115 0252و
 ءدع طلو ءعدخاتنل 011202 علت غ2 12017 عال ععاعكانل2 عم 11 عاتغر 110 11

 200161همعو ءغ ماناطلات 11 10645 عع ملل عع ءتطت 0110 ءم112غا15 113غ
 (2105ء11م435 5 11112011220116 2281522 71مم 0عغم !!1طعم5 طهطعغ ءغ
 هانم ع ءاعو 5ءلا م2 عوغ 1 8,و طحل1122112011113 *« 14, عع 85

 ءد 2 م714622]30 24ر 101. >> 7.
 (000عزع 2غ عاتتع عغ 2035113 ءا112 ء0113غاتقر عا 526 5175و

 11213 6211611101 221115511212 77ء1ط2 1ععأ 1201 2083111غ, 111011115 0110-
 ماننح ءمللعاتتح ءمدقغهغز 20 ءملن ععمت 2210111016121 2611216 771*

 لعمختتع 4هآ15 25 انتم 50116 20 1138 , عغ لكا10 111523 148 6 14ور

 ن2 (ءععجصت كلاطع دمعوملاو ءمصغصسعاتغ: طمع 20515 7ع 65

 015ءارراتام 11طعءزو دنعوعدوزع ل11 ةضعسغا د 20غةاطاالكر 01122 12
 هطوعا 7211, 1211 2 10110 119 1150116 20 147, 656 51055101 35

 ءم17 243, أ ءاع 222553 122عا15 102206623: 21226163 8
 10115 طم طقطعدغ ذط 21212116 60غ 011215510ع3ر 010غ 2113, 2ع 0+

 015115 عاطل ان, 0111 11غ 710عغاتن, ء0016عاتت 111016113[21210

 لعوؤحت ع عرموصغعت معع 51 عملاتصح عوغ اض نات طاتقل223 11غءاآو 3
 12215 11151172111 2 20321. اق 1 6215(114 سى أذ

 : ل 1 <

 ُّظ ط ض ص 001

 كان5 16211 205511131115 0111212101 م2123 2 10110 1 115011 204 8
 نع قلتعع ةتغأل 11011 210مل عثعر ءاتار ءان121 ع55عغ 2 77عزتا710115 23

0 



 0 ل
44 07 0 1 , : 

0 
1 

17111 

 1لعمد ءمصقغوغ عع 204 ةضغاولات2 ءملنعا5 ظوعاتت1 هل عدقانر نان#: 1ععأ
 ]مغعوغ 11 م2عام22 650: غمطتعا ة55ءت60 قةلطان قل هغعطقط 7ءاتق

 ءوغ 7ع] ةدل عمد تعا عهعمدع 1012.

 51 211401 5110 همعاتا 25212 1122051116 22120 534. طمع 1هغعاا1 عت
 لعاطعغ ممد لع ازطم ةكفوزلهطر نان3115 204 205 معط7عتتغ 560 ع مالح
 112 اخ طلعأ ء«لت 10 عر 112111 عال هقأغ 11 0016م ارقعات1]112عطتق] «012غ1-

 دعس دحان] غم حموغ طتتطع 22111112 511263, 1142066 0112 1011011121 776-
 عاجلا نان عت م 0لتع 211ءغ01- 11212 ع0161021 11122 1212051116: 1
 ندتق0 م1112 10 عاهل عر 011311112 1101510111 205غ 2111211133 534 ©
 مز5 0عءعءووعتتات 2[: 11111115, 121 1211ه, 111 خ50 عزتنط ش طحن طع ل 6-

 لعاتمعلتع طعد اكمجطحمتت 22120 564+ 2201611115: 1ع 11105 نتا 1/10-

 طقطت1301 طه 11213 اخ, 1111 01101122 2102131122 1161 1

 |1509 عغ |8101 مط مءطعضلم 211, 2056 2111111 5 34 101611 6
 [عزتع هزحتت عد قع 10 عه ماع غعدعغات 1عأ111011411 2501م 11016ع26410-
 ع 12012 02412611 11 2110115 211608122110, 0111 112 010111251 1162-

 011163 255617725026111, © ©1112 011613111112 1ععهطتاتق 211011312060و 11غ

 112 ط10عتتورمط12 تن عم10 ([ىا/ 1طقاعمل عه, (؟10ع طمغدطت 20 ءةهلععمم

 23ع. ةع) 101ءال1 112عغ 2116601612 02115 51112 1150112 20

 وز 64 م105601111411121 1155ه, عغ ء001ءعطح الل5ءان1121عصقعطت ءتعطقع 5ء-

 111102 7عأ م05 ء11011 ع016012ع 10ع0 ع7.
 ٠ لدع ل110 112201: 111016115 251151 00165 طقعا11121ع25ع5 عج
 ةعتازصو1أ4, للطعن 2ةدعاجمأات5 كموز]دط 21251211321 116131112 5611010-

 515 111120611: 1212 11 111112 21112 51110طععو ماتطا1ع2 761 7
 011001 5012 ءأا11, 201516: 205662 ءزع اقعا711321ع1251 ههل1عمعم 50
 1242 111 821110ععع 231151ةهطقآا 41512122 50163615 0651363: 1

 م0562 7101 ءعطحاتك 2112 251 م410 12عغ2 111غ 815110غءهعءتم آخ ءعتعت
 1/121 غعدعأ , ءغ ءا1دتمان1اننات5 ال17 ندع عد1 ع1 ةط 0معاع 209155153 2
 !نععرد ءلتغم ( 2 ), ءغ 011004 20 0ع معا عاطلغ ءات12 ]211 «01610 95
 ظوعات1 121 عقاد 12عمعمأ2 1122غ, 255ءا1غ ]انج ء001ءعاط 11 1

 1162 ءتءا5 تعب 564 ملطتل 1عاغ 252م1.

 (1) 1216 © ءدء]يؤ لياعءيرم عنا عزم كمر 4م مطعم هند ةزرردع 1| عرعطع "7 هرج 1* . 117 نك غعءطخعا4 (ج وان

 0 ععا 1882 .



 لامعا متنق  ةةالهآو , اطعم ءمرحتصح هويتت ةتتحكتلتسم» 101 صمامءوصغ

 عام م ولتع 116عع5516265 ءغ 5225916265 ءأغ ءمالاتنتت, 0111 2 آ)عم 120غ

 معو 0عو1لععمسلمم معؤتصغ, 2ءغمزع للان[ ءةعاص اعطقادت عم شط
 ءاددحعا1 اع ظءح 8ءوطلعم»؟ةأر هصصم 578 (ةصع. 7. ال[. 1182) مم

 6ان0» ( 1 ):لسعغ هز115 م3171 11 0110 00لنضع 21426عغأعو
 رمز1114 عمانتل نا11 هع همععع ةلاصتم1؟دغطمط 2 1دلنع طعد كحد
 ةىلمغم 62016 0جعد طقتتكءئاتتتكر 11011010 111111115 20 م

 معو 2غ 11261 ٠)2(

 طآدعطت اكطقلتكه ممعطسمزهغ دان تاتضتعتتم عنا هةلئتل قطعت 2

 وءات115]2 هاتقر ءات1 ان1ان5 ةبطرق ةاضق رابخإا 210111 (دهي طرفعام71©)
111011011111112 

 قةطعس قكللدططوتع 1ص هرحعتتع هنأ ةقتلاتد 1" ءاعصتلمطو الآ قطاستغ

 2114 كتم همعا2 , انظا112 ةيرغتسملا تاثاكحلاو ةبحختنملا دئاوفلا تافك

 1167 070141101111111 161261471012 6+ 71477011011417 26768711107 1/171, أ

 56012011152 لضافال ءايلعلا ةفرعس ى لئاضفلاو نساحمملا باتك 241-

 لدم لاه زاعك أ هدبععأأ تالت ص زن ءمعتت قطف متع كهل زامل 267/2 6101هلل2 ( 37.
 م11 هزتاتنت هزمعتتتتا ل اطعات 1225ءاند]115 6ع 120111112 05110511114 171و

 كتمت ءكاتذ طامعموممطا 0ع طمع هزلعدصعور عغ 20 ةاتطتتتات23 11
 1:01ءهغ موعد طلع عا لاذع 1521316111.

 قةطعم اكطملل 1[ عدم ءدع جتععغم16غع ةلطات كلك دعطمط طعص 102ط297ةط
 ةووءم16, عا طلع 5112 716ع ع ةءتازجغ0م 1م51115 كاطع 2ة5ءامه]15 207ع-
 136, 211ءامزعاتط قطعات 122205511155 !1طننم ققوتلمط متتصعاتمهغم ا
 12ع5ع ءااتنت202 م11011 2111 011118116311211 11ج عدالل1 011

 د شميس سل سس ستاتي ش2 سيسي

 (1) ةطءدبتعم» اةانانووتهؤ/رتعس» ءا سوعءامم مانعا <« اانامإم اعد كاءملاولب اكملت 7 ءاعاأ

 لزععم ع« دمصتصع 8<: !بمإ/2 هءاءاحرندغعم مص ممخاتتط. 44 ملت كتصح آل 200 طوط مكن

 طومتوز دكت نردد عغ ظعرمأل [صعصفتك طلع ميتسنتست ءلئلنغر ادعس ع 7ءاتعغ عغ ءمزحتسم ع3110 1201-

 نكاحسدونع ندونحتسنغ (هياععشت 1ظاموعاب غ. آكل. طمدقم» 00:0.3617()1/1.1 . مد. 9

»© 

 2 ان 1

 (و) 0( :عوئمرسدغلب ةعدطأت عم-1:مدقماد م (001ء«ءءامد لع دج عدغمد طلؤغمز ءمذر ععمد

 عجققعمو زن ![غعمونمو ممع كا 1, 2: 7. ]مدع 1.عئءطسسصلت زن 10. 1ءةدصعتقعم ]33161 51120
 معا 1.3 موديعن 1'عريغم ةندطعزر 2.3 مواعت ؟هعوطانلوعتلم ق4قعةطتعم-ءوموتما. 3530و
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 ( م01 ءالتن:) كلهه [ةاكأ دج ه1 2071017: 562161111110 174411101110112 ك21/410-
 ى071112, ال5 م1120: 01 111167 6407ةلقن1, 1طغعا» ءلاتك 11105 هج عاطحتتق
 زان0122 طه طاتن 142 11غ 3211401 م1046 611112 812611131:عأاتر ع 95
 م3526 25 هددت انو 126ءادوغاتت: 11غ 211غ01 2551 11 10610011-

 ءلممدعر 1طفغةطغلل5 21210111123 هعلعطقر ءات12 012205111, 5
 قطعت 41121201 5٠

 طمع طبصع !ئطصتصتب كلاطع كأ125531 255ءااغ 5عكاصو155وه 28
 هزدعز2 0112 20 ناتأ0112812632 264181116 , 560 1611105 عملا 0
 ا دل1ءدغ: قى طعم 1عطج أ 1 عدنت 21611123 011261101 0212 122110186, 0110-

 00 1 سلدنالا لاوحا ىف رهغضلا رد راغلا 0701161112 207ةنالثاط 6

 ازيك كمه ]ري د1 هت: - تامهجملاو ضساوغلا 165 085007 ع 68 06 ءال]1 2و كتح

 زاتك قع امد 1ص طوعا اكطملت؟ه طعوتعم 1110 عتتهمطتعم ءغ ءمعإتء10-

 مهملتعم وزع ه2, ةمببملا ءامسالا ضماوغ 08561414165 1101121412 06عالأ-

 2مم (ءغ 2001), «ونمع 12 عجم طا15 20160هطتتنل 20 م10 مط ععقطت
 211م1 عاج 205ءعرلعم ااتنتل 0ععاتتأت 111غ, 21101 4! ءكقكأنات لع ه/ه

 1861 4ط4-ءآ-سءانا (نممادقأر كندة ف, نأ عو ل1: 8ءدارامدنمأ للعع0ر

 ءعوصقم [578 (اصع. 7. 8131 1182)] 1201610. ١ 8بععع756غ 11 05و
 و111 111 12016 1هطلطانق 11201111215 كه1221312101211غ11, عع 0111 15 1-
 []ج ل هدع 201 1هدححتطت 11 همعاتع 7/40 ه11ه4 1[ععاوتتتلطط 714/116 31160-

 1"ع122 56011116111٠ ( 1 ): -هما135, ءان1 4111115, تاملإا دنع هللاب نيثيغتسملا

 هللا رسي امو تاوغدلاو تابغرلاب هناحبس هيلا نيعرصتملاو تاجاحلاو

 تاما اركلاو ناباجالا ّس ممل م حلا , ءاتزات5 1غات1ات5 21101131-

 نصت ل11 1ءعتع 1ص ط[دعطت اكطقلت12 طعاللعمر اتط1 51غ ©5632, 2. |[ ؟ 6

 تابعرلاب هئاحبس هللا نيعرضتملاو تامهلاو تاجاحلا دنع هللاب نينيعتسملا
 هال6 ةكس ىقونملا لاردشت نب للملا“ َكْيَع نب فلخ مساقلا 3 1,1

 2 نيدلا (سوش مامهلا مامالا نيشلا فيلات نايعالا تاق باتك

6 1 
 كبر ىكم ملا ناكلخ نب ركب ىبا نب ميداربا نب ديح“* نبا دمحا

 ةاضقلا ىضاف عفاشلا ءلتلتغ ا[نوئدقال. كمغندجو مقوو. 8ئمومصطتم م. (ا



 ل16 هححتنت ءتأغمزطاتور عغ 5211142615 1111115 ءاع 115 0111 41201610265 ءأ
 مودات مدع طمطمتتتتل> (هنضل تن طعدملاتط1ح  ءم235ء17721عغر 2110191
 ملحم طدع عع طل 1ةرمدلت مهععمج ديتصتم كلت اا/[هط صحت 20 طعص ةغعوأط
 ءغ 21105 ماسجتتع5د ط2 عاذ مور ناممزمنل طمعا 1غ كلاط©طعص ةلهططدعت ه5

 115 222عاذأ15 010116 نات 26101 ءعاتطتل1 1151205 م315705 7ءأا 9
 ماتتك ططاطت7ق7عز غدصغاتنلل 25 ةكطوص ةغععمط 01016 ماات5و

 ةرصتحتاس طمتضتمم [نطعمحتمسم معستمتغ هعلتمع هله ءعلعم 1م5ع ل1
 طووعتجألو ذط هزدعتع كنت غن انو 2.

 قطعت ظةوعاتمأالت5 م22 ععطت5 (17211) طمطتت13غ15 15
 موتتنع ءلا غ5 1115مداعمكتك 25 خطت 8ءوتنعتت طعد قل 3221 2
 هزل طدت همععوست لعلتع 2ءلمععاممل مص ةعااز اتا 01101

 11 وأ, 104311115 11116: ءغ د2 لعطم, هطتط1طات5 12015515, 00عع200

 5ع1ع261212 عالق ج115 ععقوزغ, ءغ طمع طخملم 7134: 1111161311 11012 205-

 ةان26 6120161هتا122 56101051, نوسنطاتو مءععتسمع ة5داطاتصستغهغع اص

 62016 هدحتطاتو لمءعصلتم, عغ دصحمأ دلع ءتص] 1 ع2610121113 71

 20 5109 ![15طمو5 ءمدقعءتا ءا2005 ةطات7021عا2 زمان عامان.

 لل هوععرت 21تعغمل, 111 22201 56101هزتان1> ط10عطهمطت ءمكتنت
 مااتعامل1و ةعاقع1 4215 11ع13غ, 01106 212110111121 11261 ه35ءأغ, 22 ع1تع 1ع
 ءادغ ناتم0 1لعمم 2 1110 5كدءغمت عمدت طققع ؟عوان ع2 65 1216658-

 نع كععدحمأو 8/12ل1ع طع ةصففر نات الغ ل11 طاجن ا 10 عطه مطل الاد
 ةقوعتتءالوع طمص ودع طمسصتصتح نعاطومأ ةعا5عغةتع 01106 23

 013150116 516, 11210 51 « مز017ععا# 22غأ5 ءقأار ةءدلك عغ لعطتللو زات0ن-

 ه3, أ 51 221922, ©0112 2غ111 126عغات.»

 ؛ لل طعزت : 225ءات ه1 ئ5ر 2050113112 771212 2111105 066021163 41ع5ر 110-
 عاج 106125 ع5 عغ 011120116 015ر ع 7159715 0ءعععووأغ ماتاطن0 ععاتالو 10-

 ءغاذ ل161 11/1 ءطءاتتتلا ططعتقاف 1ةنت طم ةلتطلا 011111812651121 56724113-
 ععوز221 0عغ671, ءغ 5عمان]ننك 11 تحقلعادمزته (ءمعمتعععتتم) ةطعص ةكلط٠-

 طدق ممزمع وعمان نابض 1 هطتتت طغت 25
 قاطعا 1*ةقعاتهأ: 5, انغ ؟اناغ 5610115 طلقغما35 علل غنقر, ملا

 5عال1م516 0 معاه 0110111111 12عا2211غ 10 عتةرحطتتو كل طغت ىللآدططقنت ءغوز
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 آدوهءعمزئ آ). آه. عات1122 5011261, 0113 06635510126 0324115 0

 1 عت 77م0 عة مط 1ع 22 1عم 21101131261113
 لل هوغتم ممم ممدوز غم كتلت 200115 2121م5 11غعنهه ماع عاطاتق
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 11 ط115مو12ع 01162 غعر 12 7721ع24126 016هطعر 122415 11116 (01011-

 اطدعر 016 111226, 11115 120ءغا1طات5 4152253215 2722515 لجان طا عطقط تقلل

 01120138311221 1011386511211 011311: 2عع]122136115 11غ ءاع 11112015 618-

17 



 هك

 آل( 1011 8111117010
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 ق ضعب ىلع ممضعب لضفو مانالا هتردقب رطف ىنذلا هلل دمحلا

  ”ماركلا ةرربلا هبحتصو هلاو ده ىلع هللا ىلصو مايقال

 بانك مهل لصا نا ىنولاس مهقي رط لايعال نم ةحلاص

 فقسوبي نب ديجي نيب هللا دبع بيلولا ىببا دقانلا ىضاقلا

 لاجر ىف هللا همحر ىضرفلا :نباب فورعملا ظفاحسملا ىدزالا

 نع هللا ممحر انخويش نس ةعامج هب انربخا ىثلا سلدنالا ءاملع

 اضيا هب انربخاو *« هنع ظفاحلا ىرينلا رمنلا دبع نب رمع يبا

 هللا ديبع نب رمع صفح نينا نع اج او فيحان ويا هرطع ريف

 ثييح نم ىدتبا ناو ىضرفلا نب ديلولا ىبا نع 04 ىوارهزلا

 دق تدكو +« انعقو ىلا ًالصتم هفيلات لل صو نياو هباتك ىبقنا

 مبباسناو مسن ادلبو عهريشو مهراثاو مهرابخا نس اريثك ثديف

 مالعا نو متع تور نمو ءاملعلا نس اوذخا نمعو مهتايفوو مهدلاوسو

 ىلع هثادتبا ىف ُتعرشو اولاس اس لل ُتعراسف ءابقفلا رابكو ةاورلا

 ىلءو ىضرفلا نبا بانك مجاعلا ىورح ىلع ةتيدارو ' اوبتحا ام

 ىلع باب لك ىف لاجرلا بيترت كل تدصقو هتقي رطو همسر
 كيلا نس اريثك ثبسنو هلا همحر وه عنض ىذللك متايفو ماقت
 مسيبلا ديناسالا ركذ انه تسدقو ىدبج كلذ ثرصتخاو هلئاق ىلا

 ا يطرلا



 ظ ١

 مالك نم اذه ىبباتك ىف ناك ايف « ابعضاوم ىف اهراركن ةفاخسم

 ريرزعلا دبع نب ديه اللا دبع وبا ىضاقلا هي انربخاف ىرقملا ورمع صا

 دواد نيبا نغ اعيمج ىيطاتنلا بيبح نب ده رساع وباو ىزاصنالا

 ىيئرقملاو ءاّرقلا تاقبظ .كاتك ديف كلذ ربكذ ورْمُع ,ىبا ,نع .ىوقلا
 نيصن ىبا ني دهم هللا دبع - يبا مالتك نس هيف ناك اشو *« هفيلات نس

 خغ دادتعب لشال هعمج ىذلا هباتك نم وتهف دادغب .ليرت ىديمحلا
 نب دهن زكي وبا ماسالا قكفافلا هب ىئربخا نشيلعنإل ءانملع ونبأ نات

 + ىادتمجلا ىغ .ناهّوط .نب دع ركب نيا (نع ةلفج ئرفاعملا هللا دبع

 نعةبف ناك اسو دنع ناحرس نب داّبع نسحلا وبا هب ىنربخاو
 ةبظرق ءاهقف ىف فلولا هباتك نست هتلقث ىناف كقيفع .نب رمع ىبا
 قئراكعلا :سابعلا ئبا .ننغ امخؤيش .نم دحاو زيغ هب انربخا :قذلا

 يناف .ىشبقلا دي نب .نسملا ركب .ىيا مالك نم اتق ناك امو اد
 مالعا كيران نف لافتحالا باتلكب ىمسملا هباتك .ىتف هطتخب هثارق

 نب دهم ىبا نع عوبرد نب ده وبأ هب ىينزبخاو هنم هتلقنو لاجرلا

 وبا ب انؤبخاف نايح قب .ناورم .ئيبا قع هبف ؛ناك امو « هع َيوُرُح

 هرثكا تارقو هنع هللا ههحر دمحا .نب هللا دبع نب دمخا هديلولا

 ارغيظدش قب دم نب .ملطربا .قخسا .ىبا نع هيف .نانك اسو اذ هطبخبب
 ذرخاو اصيا هحيرات ىو هتاناور باتك .ى هظح نم هتلقن قاف

 مساق دج ىبا نع لدعلا هللا دبع نن'نمحرلا دبع شحلا وبا هاهب
 نال راكن امب ناوميم .نسب .رفعج ىبا هبحاص نعو هنع ده نبا

 نإ نق ارط نبا وه ط) هب
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 "لل اطل نع راى ديف ناك امو « هنع اضيا ككلذ

 1 .٠ ركذ هنع ةريغو مك املا ىقب نب ده نب نمدرلا دبع نسحلا وبا هب

 نع هيفا 0000 0 < عنج نس هللا بقل ىو راتب ىف كلذ

 ا نارين :بريماف ا ةظلللا رثلا دبع ني ردع نبا

 *هب ىنربخاف *« دباع نب هللا دبع يبا نع هيف ن .راكأ امو < ةنع

 1 1 اك اننهأ ا ثلا

 000 ل ةلامج .” نع ةيليبشاب

 هب ىنربخاف ازخلا نب ده نب دمحا رمع ١ از نع
 ىَبا نع هيف ناك امو ها هبع ةلوادس ليكمل نرتب نسما وبا انكيغ

 اعيش ده وبا هنبا هب ينربخاف هيقفلا باتع نب دج هللا دبع

 ناك اسو « مساقلا ىبا هنبا طخو هطغب هضعب تارقورب هنع, هلل همحر

 نس دحاو ريغ هب ىنربخاف ىليبشالا جرزح نب دج ىبا نع هيف
 « هنع انخويش نم ةربغو عوبري نب ده وبا مهتم هللا مههحر ىخويش

 رفعج وبا هب ىنربخاف ىرقملا ريدم نب مساقلا ىبا نع هيف ناك ابو
 ىلع ىبا نع هيف ناك اسو « هنع ةيقفلا نمحرلا دبع نب دمحا

 فلل احب ةعأ ةنيييلف دللا م كويت 000

 ةيمست تانك ىف هطخب كلذ تارقف ىرقملا ىدبس نب رمع ىبا

 0 هللا دبع ند رابجلا دبع وج
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 هنع ثلاس اس كلذ نس اريثكو هللا همحر هظحب ىل هزاجاف ىناورملا

 مسن ربش نسو ناشلا اذهب ةيانعلا لهاو انباحدصا تاقثو انيكويش

 انها معن 2 هلاق ن دب ا ناقتالاو ظفحلاب

 32 ةديبنا كدضبلف ىطختب نالوا كدحاقوا تسب 0

 ميركلا هللا لسا اناو دتققحتو هتملع ام ىلع للذ ىف رصدقاو دحا

 لطخغلا نم ةمالسو لدرلا نس ةمصعو اديدستو اقيفوتو اديداتو انوع

 انلعجسي نا ىف عردتن ههجو رع هيلا م لمعلاو لوقلا ىف باوصلاو

 لك 0 تكلذ ىلع هناف هتاذ ىف هب ىنغو هبجول ملعلا ملعت ندم

 * ردد ء ىش

 ىلالا باب
 دس للا لن

 ا :

 ةيوارلا دهارلا ىنويدملا نوع نلخ نب دمحا

 ةرسسم نحب بمشو نع هدلبب ىور رمع ابا ىبنكي جرفلا ةئيدس لها

 جاردم نب ىسيع نب نسمح لا دبع نم ةلطيلطب عمسو هنع رثكاو

 ميهزما نب دهم لضفلا .ىبا نع ىورو قرشما 0 لحرو ةربغو

 درولا نب ده ىباو ىرصلا قيشر نب نسحلاو ىكلا ىلبيدلا

 ىروباسينلا ةيوبح نب ايركز نب هللا دبع نب ده نسحلا ىباو
 نيس نناثلا عمص « ىريجرجلا نفح قبارا نلطرلا ا
 نسب بهو سع ةتياور سرا 00 ادهاز الضاف اريخ ناكو

 اعدوس ءاشعلاو برغملا نيب تا اًضو نب د ىلع تلخد لاق .ةرسم

 ل لكك رع هللا ىوقتب ككيصوأ لاقف هللا .كلمحر ىنصوا هل تلقف
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 0 اف ” ا ُةّسنتا الف . نارقلا ش كبرادو نيدلاولا

 مرا 0-- اذه .ئس داق نا 02 0 نيب

 5 ةمحر ا دهت وبا 9 *ء .دتومن للث الو 0

 لق نك نب دج وبا انربخا لاق ده نب متاح مساقلا ىبا انربخا

 نشحلا وبا ىيثدنح .لاق ىنويدملا ىلخ قلب دمكخلا نمع وبا انوبخا

 .نمحرلا دهبعؤبا لاق لاق ئروباسينلا ايركز نب هللا دبع نب دي
 كرابلا قلبا قم لجا الجر كرابالا نبا رضع. نيف .ملعن بم ىاتسنلا
 ىبآ قابحاصلا هنع ىور هنم ةدوجت ةلصخ لكل عمجا الو هنم ىلءا الو

 05 الإ ذل دي وزإو نوميم قب نفعج وباو ريظنش نب قحسا

 ىف سيمخلا موي ده وبا لاق الال ةنس ىف يفوت اعيمج اولاقو

 نب دمحا ركب وبا هيلع ىلصو ةئس نيعبراو نامث نبا وهو مرحتلا

 مس .نآكودذجم وبا لاق .ماعلا نس رفظ ئف نايثحاامصلا لاقو ىسوم

 | دلصما هسا تول ةريثك نيدارب دل كيار. دقو ةياعذ ةكرب .ىجؤت
 د وبإو ىنانكلا رذنالا نب رذئلاو .ىرقللا ىكتملطلا ربع ىبا
 * ضيبا نبا

| 

 ركب اي( 49 جرفلا ةنيدد لها نفض ني نب .ىيوم نب .دمجا
 كثلشو نللثو نينثا ةنس ننس ةرشُم نب بهو ىلع عامسلا .مزتلا
 اللجر :نائكؤ ادا 'ةزبغ نم عمسو دنع اذه مظعم ةنس عمسف .ةئاس

  .رفعج اواو «قمحسا' با :نابحاصلا .ةنع ثدحاهتياور ىف ةقث .اعلاص

 ' ولبا لاق مالؤ ةئس اةادعقلا :ىذ ىف نفق اولاققو قينذ نب دج وباو

| 
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 مايا ةينامثل ةعيجلا موي هيلع ىلبصو سيمخلا موب يب ىلاوت ديجي

 نايحاصلا لاقو ةئس نيعبسو عبرا نبإ وهو ةدعقلا ىث نم تيضم

 م ٠ ةنس دلو اعيمج اولاقو ةدعقلا ىذ نم نولخ ثلنثل

 : ١

 كيلي دبع نب ىَبُح نب رهافلا دبع نب نيحرلا دبع نب عمحإ
 نيب مم نم ةيطرقب ىور ريع لبا ىنكي ةيطيشا لما نيك ىلا
 نباو ىقي نيب دمحاو , ربي رجلإ دبع نسب ملساو دلاخ نب ديجلال 0

 روصنم نب دمحاو سْيطف نب ده نم ةريبلاب عمسو مهريغو سبغال
 قرشا لِ لحرو ”ربغو مزج نسب تباث نم ةطسقرسيو امهرسغو

 ىارعال نباو ىليقعلا رفعج ىببإ نع ذجاف ةرثع عست ةنس ردبص
 ىروجرتلا ميدهربا نب يقعتساو يرقملا ديزي نب نمحرللا ديعو
 ليِفغح هل ييانر 7 0 مهعبج 2 مهربعو ىراجتطلا راجح 6

 لضِفلاو 0 لها نس ناكحو م ةنس سيدنال كل فرصناو
 ليبلايو دامهتقالل ءاييي هقفلا ف ىيلات هلو ضابقن الو نواصبلاو

 مالو ةنس نب رغبص ىف ىفرت اهتفتي ناكر راهيدتسال ه0

١ 

 م ١[” ةنس لوا نم ملعلا بلطو [9م ةئس رخالا عيبر ىف ةدلومو
 ع

 أبا ىلنكي ةبطرقب َْط ةطرشلا ننحانيع 1 نوب ناجيإ نو دهدإ

 قيبشالل رياج نب ديعسو ىدادغبلا يلع ىبا نع ىور مسالا

 وبا هذخا هنعو رباج نب ديعس نع لماكلا بابكب ثدحو ايهريغو
 ربغو * ول * رداوبلا بايك ىلع ىما نع خو ىيلغإلا نب مساقلا

 أامهتفرعم ىف افق امنتد.اورو فتاغللاو بداإلاب ايبقِعس ناكو 5



 000 م "1 و 4
 ام 5 يح 0 .

 7 0 0 07 500 13 تال في

 زك 17 7 00
 5 يالا 0

 ش نع ىبا* ىضاقلا طخب تارق نايح نبا 3 141.3

 صين بحاص ديس نب مساقلا وبا ىفوت لاق هنم هتلقنو ىضرفلا :
 8 « هحيرات يف ديلولا وبا ةركذي ملو 1

 و 8 ظ

 ظ ابا ىنكي ةلطيلط لها نم ىبيجتتلا دواد نب ده نب دمحا

 | هريفو ىدهم نب ىبحتي نب لسوُم نسعملا ىبا نع ىور مساقلا
 ظ ْ مدع ةنس ئفوت الاقو نابحاصلا هنع ثدح

0 

 ةلطيلط لهأ نسم ىرقملا ىراصنال نسكحم نب لهُم نب دمحا

 ىفر قرشلا .ىلا ةلحر هل دادكنلا نباب فرعيو رفعج ابا ىنكي
 ظ لااا وبدلا ىساق سسحنلا نب زفعج :ئسانلا نم .اهين
 ١ ىباو نسحتلا نب ىقابلا دبعو نوبلغ نب بييطلا ىباو ىوفذالا
 ْ نابحاصلا دنع ثدح * مهريغو ىورقلا نمحرلا دبع نب دايز نسحملا

 ْ' دلوو نينذ نب ده وبا لاق مم9 ةنس قسوه ىف ىفون الاقو

 | اظيابج الضاف اري ناك -لاقو.. ىزقللا رفع وبا ضيا ةركذو مزن ةنس

 ظ ه*# فينصت هيف هلو عفان نرخ

 ْ ا/

 |. ةبطرق لها نس ىرصنالا ييدخ نب نميلس نب دهم نب دمحا
 | هئارظنو ميهربا ىبا نع ىور بجتع نباب فرغيو رمع ابا ىلكي

 | الو يان ثلثو نيعسلا .لبنق . ىفوتو برز نب ركب ىبا ددع هقفتو
 . ىتايسو نمدرلا دبع همسأ ناشلا اذه لها نس نبا هلو ثدح هيلعا

 « :ظح نم هتلقنو هيقفلا 1 نب ده ةركذ هللا ءاش نا هعضوم 8



1 

 دلو لا ون الا تود انعام ا

5 

 0-0 ا

0 

4 

 نياغلا ركب نب رصتدلا نب رك نب مه ني هللا دبع نب دمخا

 32 0-3 ىتآ نَغ ثدح ركب ابا" يكي قشمد لزن ىيلدنالا

 ىلع كسرل ىباو رادو لا ءاظع نب بنْحَح] نعو .الجملا ده نبا

 اءعمسو قمتم امهتلحر ىف نابحاصلا هيقل مهربعو ىوعدنلا دو نبا

 + ةبام ثلثو نونامثلا وحدن ىف هني
! : 

 نع ثدحب ماطيلط لها نم نرفاعملا ىنسحتلا نب دهم نب دمحأ

 قدس ىقوت +زعرلا نابحاصلا ةئتع 00 " ارجتو ىينللا ىسيع ل

 ظ + ةيام ثلثو نيعستو عبزا وأ' ثلث

 و 2

 ةءارقلا ذخأ هنع 0-0 ةلا نامعنلا ندب هللا ىتغ ىبا ىرقلملاب 992

 نامعنلا نبا ةكحيش ةءارك هعشف هثءارش تركك اهطيض : نسحأو اهقرطظو

 افيفع اح لاص هيف ارظانس قفل 1 اسراد ثدىدحتلل ةيمأب يب : 0

 1 2010 محل نوكي نأ ا ةغيسل و 0 لكي ال

 كلذ بسحدأ اهوحمت وأ نيسمخلا| دودح ف الهك قكوتو اريثك هبغيو

 3 هللا ةهححر ىشبقلا كلذ رخحف 10 0 | 0

 أ[

 لها نسم رارخلا 10 زال 1 5 96 نب 00 ند نا



 ني ديلولا ىبا* ىضاقلا طب تارق نايح نبا لاق + امبناقتاو 561.3 +.

 ْ ةئاؤيكو راث فيدال 21 ركذي ملو ام ةئس

0 

 ابا" ىنكي ةلطيلط لها نم ىبيجستلا دواد نب ده نب دمحا

 هربغو ىدهس نب ىبحتي نب لسوُم نسعتلا ىبا نع ىور ,مساقلا
 مدع ةنس ىفوت الاقو نابحاصلا هنع ثدح

1 

 ةلطيلط لها نس ىرقملا ىراضنال نسكحس نب لْهُس نب دمحا
 ىور قرشللا ىلا ةلحر هل دادكملا نباب فرعيو رفعج ابا ىنكي

 ب ا بما ييوورورلبلبولبجببو7ل0ا#7للللا" -

 : را وابا سنان ع سلا نسر قسانلا نم .اهيذ

 ىبباو نسجملا نب ىفابلا دبعو نوبلغ نب بيطلا ىباو ىوفدأك
 نابحاصلا هنع.ثدح « هريغو ىورقلا نمحرلا دبع نب دايز نسحملا
 دلوو نينذ نب ده وبا لاق 89 ةنس نضصسمر رهش ىف ىفوت الاقو

 اظباض الضاف اريمخ ناك لاقو ىرقملا ورمع وبا اضيا ةركذو |” ةنس

 *«* قينصت هيف هلو عفان نرحل

 ا/

 ةيطرق لها نس ىرصنالا ييدخ نب نميلس نب دهم نب دمحا
 هئازظنو مههربا ىبا نع ىور بجعع نباب ىفرغيو ريع ابا ىنكي
 الو ةيام ثلثو نيعسلا لبق قونو ايو نب ركب يبا دنع هقفنو

 ١ ىتابسو نمحرلا دبع هسا ناشلا اذه لها نس نبا هلو ثدح هيلعا
 + هظح نم هنتلقنو هيقفلا باتع نب دهم ةركذ هللا ءاش نأ دعضوس يف



١ 

4 

 نا ال م

 ىلع 8-5 أ ىابذيرلا 0 نب 2 نو * 001 قيده 5

 أ عمسو قنات امهتلحر ىف نابحاصلا هيقل مهربغو وحك يكصنلا 5-2 نبا

 م« ةبام ثلثو نينامثلا وحن ىف هني
: . 1 

 نع ثدحتي قاطيلظ لها نم ىرفاعلا نسحتلا نب ده نب دمحا

 دش 0 نعيم و نابحاصلا 200 ةرجغو ىينللا ىسيع ىبا

 +« ةيام ثلثو نيعستو عبزا وأ' ثلث

| : 

 ناك رمع أبا ىنحي ةبظرف لها نم ئىركجلا دعس 5 دمحأ

 ةءارقلا دَحأ هنع ىو ةلإ نامعنلا نب هللا دبع ىبا ىرقلاب أصتختمو

 نامعنلا نبا هحخيش ةءارك هبشت ةقءارق ثناكو اهطبض نسحاو اهقرطو

 افيفع احللاص هيف ارظانس دقفلل ب اسراد ثدىدحتلل ةيوار ناكو روكذملا

 سانشلا نع شابقنالا ديدش مئةينعد 2 ىلع كم نارقلل ةودلتلا ريثك

 كب نا ال هغيسي الو محلا لكاي ال ناكو

 ككلذ بسحا اهوحن وا نيسمخلا دودح ى ًالهك ىفوتو ارهثك هبغيو

 كيلا 1 2003 محل نو

 3 هللا ةهمحر ىشبقلا كلذ رككت ا 00 | هن

|| 

 لها نس رارخلا سلف و 2 نإ 0 ل دمحأ ٠

2 



1 

170135. 

 1 ايس ب دجال دع ا يش ىوعرم ا يلي يو 6 ١ 1

 050 السوم و 0
 يا ىيرغلا سبرلاب ,سيفن دجعسيب ىنايبلا عيصا نب مساقل

1 010 

 ناز# لب دي رد نب لاله نب مساق نب *دمحا نب *ده نب دمحا
 دينا نع ىور ريع ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىبسيقلا رهاط نبا
 نس ن اكو مهريغو روس نباو عبصا نب مساقو رس نب بهو
 نع ٌتْثدُح * لاق دعس نب دلخ ركذو « ةهابنو نيدو لصفو ملع ةنيب

 ةليل مهتويد ىف ران دقوي ال اوناك مهنا لاله نب مساق ىنب عوهش

 ةدلوم :لاقو | اولا دنع دج ولا يلع وبط وان © ردن

 1 ناكم ةملس ما ةربقيب ةانكس ناكو "0 ةنس* ىلوال ىدامج* ىف

 عدلا ميمحر ةقلس

11 

 ش نرعي ىمللا ةعيرش نب ىلع نب ده نب هللا دبع نب دمحا

 لاقو ىنالوخلا ةهركذ ربع ابا ىنكي ةيليبشا لها نم ىجابلا نباب

 اناا اك ٠ في دهتاب افراع مهفلا ىف اسدقتم ملعلا لها نم ناك

 ىف هلشم ىنيع رن مل هيلع تامو ملعلا ىف اشن كلذب اروهثس

 8) ثدحي 6) نايفس ىبا ند ةد وعس راكب نب ريبرلا لاف

 ربسلا دبع نب رمع وبا هاكح :ناجربملاو» زورينلا ايادهب رما )نم لوا
 ةلاحمصلا ف 1) زورين



 200 ا
 5 0 غو

| 

 نسو ةتداور عيهمج دي ىبا هيدأ نس عبيضس ائمسو اراقو نيثدحمملا

 ةاج اهويش ايقلو هللا دبع ىبا هنبا عم قرشلا لل لجرو ةريغ

 اناسز ةيليبشأب م ايقيو اأعيمج 0 و اريثك ابتكو فقكلانه

 نس. ةعاسج ىف 8 اريثك تنك هيلع ا أهيف 530 اسال

 مو نفدو ةعمجلا ةليل ةبطرقب  ىتوثو 0[ ةئس ةدلوم ناكو انيححصا

 مو ةئس مرحملا نس تلخ ةليل ةرشع ىدحال رصعلا ةالبعل ةعمجلا

 شيرف ةربقمب نفدو , ىصاقلا ناوكصذ ني سابعلا هيا هولع نكنفو

 قر هتزانج تدبشو) ىخا نسا رواشملا هيقفلا راد نم ةيرقم ىلع

 لاف 3 مهاياو كك اممحر مهئاربكو نانلا ةوجو نس ميظع لفح

 ركذ (ةهزذع) 0 هل ةبسنلا هدِئشس بناكك د ١ ظئاسلا دييعس نب ىنغلا ديع

 نب رمع وبأ أضدا هنع ثدحو ىلع بتكون يلا اذه رمعابا

 ةبيتق نباو ديبع ىبال تيدا ىبيرغ ظفحتي ن 5 لاقو ربلا دبع

 نامث نبا وهو سراوفلا ىبا نبا ىضاقلا ةرواشو انسح اظفح

 يلا ب ملف ضرال مولع ةوبا هل عمجو ةيليبشا هدلبب ةنس ةرشع

 ةرصع ماسا ا اكو مهرجغو بارضلا 52-- ابآو ناهاس نب ءالعلا

 ءارخ لا نب رمعو هدأ نع هلع ثدحو دّلثَم سلدنالاب را .مل ةنأسز هيقفو

 ىبرغلا سس شبرلاب ط ليروط منيا دجحسم ف. سلجو ةبطرق لخد#“لاقو*

 ع هللا ةمهحر لضفلاو ملعلا ثرو ا بسهذم م دليلح ابيقف ناكو

 نر اكيمجح دمر اهل - طرز يكل نر ل
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 نب مساق نب نمدرلا كبع نب ذمحأ نب رفن نب قفوم نب دمحأ
 نع ةبطرقب ىور مساقلا ابآ ىلكي ةتطرق لهأ نن ىومألا*نب *دمحا

 نب احس ن دخاو انا سب رع ىباي ثدلأ نما ند
 نب تضرر لاطّرب نب ىبككي نب ايركزو قزطم نب دمحأو مزخ
 تف[ ةنس *جو* قرشلا )ا لخرو رمثك 00 ميهربأ ىبأو ةرشف

 عفاف نب دو نيحتلا مساقلا نب ىلع نب دي ركب ىلا نع لخاو
 ىنانكلا ةزمخو قيشر نب سحلا نعو ىرُجَأل ركب ىباو ىئازُعلا
 ةالصلا 3 بدالاب ةقرعملاو ريخلا لفا نس ناكو مهاوس ةعاهجو

 . نس * نشمر رهش ى. ىقوقو ناهح نبا لاق ءارحزلا عماجتب ةبطقلاو

 000 ا رو ع ا اولا

 # |“ ةئس

| 

 لهآ نس اج ولا قادر # ”نميلت نلت ديحأا نه ادك# نب اذامحا

 نس ديعس 'نب دمحأو ةرششم نب بهو نع ىور رمع ابا ىنكي ةبظرف

 لسفلا لا نش نآكو لاو .نالوعلا هنع ىتور ادعت :نب دلاخو و مزح

 نب ديحأ بدعتض نمس ناكو نشل رهخلا 2 ةماقناس لاو ج الضلاو

 ناطق هلبذو ةلايعل هد سفاي نءسو ةتعيض ا ةعب هيج ىف اديغس

 +« هللا ةمحر ةئس نينامثلا ىلع فهن دف
1 

 ليل ااا لفت نب قنا دس نبأ ديا نب دق نب دمحا

 دهب ركب 'ىباو ىميقفلا رفغج ىئا" نع ىور رثع ابا ىثكي ةبطرق

 اب
1 



 و

 ىباو دامح نب ركب نب سحرلا دبع ديَز ىبأو ىشرقلا ةيوعس نبأ

 ىجيتسألا سورمع نسب دهم نب فسوب رمع ىناو ةّيطوقلا نبأ ركب
 وستأ هْمَع ىور سورمع نب ده نب نوسوي اضيا ريفصلاو ريبكلا
 اتنشلا ةلخر دجحسم دنع ةرسوس ةربقمب هانكس الاقو رفعج وباو قعحسا

 « إم هس دعب قفونو ا(" ةنس ةدعفلا ىذ ىف ةدلوتو فيهصلاو

 ا

 انا بكي ةبطرق .لصا نم نويح نب ةللا هبع نس دما

 امهرقعو ةيطوقلا نب رككب ىباو ىلقتلا » تباث نب كفحار قع 4

 مل سويلطبلا بارغلا نين سوك نيادص رك ربا لك كلذ
4 

 ىنكي ةبطرق لها ن 0 نب ةلشا ف ماشق نب دقح]

 اذ ملعلاو نآرقلا لهأ نم ًالضاف ا لافو ىنالوخملا هنع قور رمع انا

 وبأ مهنم نيدخسملا نيسدقتملا عوهشلا نك ةغامج ىقل مهغلاو حالضلاو

 مهلذ ىبا نس كلملا دبع وباو ةرشم نب بهوو غعبسا نب مسأق دهم

 قرثملا ل لحرو ىرونندلا ركن وباو ةءافر نب ىسيع نب كيتو

 دبع باو هللا نوغ نب رفغج اباو دْسأ نب ديم انا كانفق نرعتشو
 بيذانلاو ةسامالا مزعلاو سلدنال لل فرضناو جرتقسم نبت هللا

 اذه عس ناكو اريثك روغثلا ىف. طابرلاو ذانيتلاو رببلا لامعال سككتاو
 هيلا اهيجرت ةطرق ل1 اعيفايو ةرثغ لمغ سس ةتايتكا قرش 100

 وبا ىمع مييف ةعامج ىف [591 نس ةجتعلا ىف نف اظرخال رقعلا ى

 0) ىبا نع دز ديلولا طز تينا 5( سف طز رعاوال



0 
1 

 : | ١

 اغفهقبو مهتلمج و اناو بغعصم هنباو ىضرفلا نب ديلولا وباو ركب

 2 ىديبجلا لاق هدياور نم اريثك هيلع انعمسو مايا ةينامث وحن هدنع

 |« مؤ8 ةئس ىف. .ىفوتو
5 0 

 لها نسب ىدنهلا نبأب ىرعي ىنادمبلا ميهربا نب ديعس نب دمحا

 ةرسم نسب بصهوو غبصأ 44 مساف نع ىور رمع ابا ىنكي ةبطرق

 ىدادغبلا ىلع ىباو ميلد ىبا نب # لمعتتم نب هللا . دبعو ميجربا ىباو 161.4

 لها رابخال اظفادو دقفلل اظفاح ناأكو فيفُع نبا لاق « مهئارظنو

 ,نيملسما هللا عفن ريبك ناويد اهيف هلو قياثولا دقعب اريصب سلدنالا

 ثلث قياثولا ىف هئاويد رمع ىبا ىلع تارق جرفم نبا لاق هب

 ارصتخمم اناويد الوا ىلا هناف هل هقيلات وحسن ىلع هنع هثذخاو تارس

 اهيبختو الوصفو اطورش هيف دازو هفعاض مث هيلع اهتارقف ءازجا ةةس: نم

 مكعلاو ربخلاب هنحشو هيف لفتحاو ةثلاث هفلا مث اضيا هيلع كلذ تارقن

 اريبك ىناويدلا ىناف عا دئاوفلاو رعشلاو رداوخلاو لاثمالو

 ةبيجمع ادقعو الوصاو الوصفو اظافلاو انونف. قئاثولا ملع ىف عرتخاو

 ةدرب و هنولواحمي اميف موضصخ | هعجنتتت ةجححلاب اريصب ثيدحلا

 مهبل نع اأمهف ةنوروأشم و ةمكس نوحي رثتسيف مهن ديم ىف سانلا

 باصاو نيب ثدح اذا ناكو قلملاو قلل نسح اميسو ناكو

 دنع أسوي مصاخو وست ناسلو تيتا بدا ةحرشو ديف لوقلا

 عَ كننا رمع ابا كرسا بجتعأ ابنه ىرشلا نأ لاقف ناجح نم



 ل ونا ا نخاف

| 

 دعنإو سانلل هتابا هللا نيبب نلذك لاقف كرما ف رك كرا

 الثمتم

 قرش ا نسا | ءىضت ٌتبصن ةلابذ ىبأك ثرص
 ةبطرقب عماجلا دجحتسملاب هجوز نعالو قنحال نب سابعلل ثيبلا

 لف للعم لاقو طلللذ كيو مك هسا ا رخل مكحمب
 ناضمر رهش ا كرو يح ليا لاك ةنس ءايحا ثذرا لاقف اذه

 نبا طب تارقو ناوكذ نب دمحأ ىسضاقلا هيلع ىلصو موو قاس

 قوف دانكسو 11 ةنس مرتحملا نس نيقب رشعل ةدلوم لاق ريظنش

 « ةليخنلا دجسسمب ىلصيو نيقاقرلا

 ١

 ىنكب ةبطرق لها نم زّرفملا ىبا نب ماشه نب ديلو نب دمحا
 هيلع دوجو ىكاطنالا نسعلا ىبا نع اضرع ةءارقلا ذخا ريع ابا

 ارثاو هبقك سس اريثك هنم عمسو نولاقو شرو ةياورب عفان فرح
 # ورمع وبأ ةركذ موو ةنس ىفوت نا ن1 حل 2 اناسز

1 : 

 ورحت ىحبصألا بوداآ نب نميلس نب ”عفتر رت د دمحأ

 هآصإو ديعس ابا ينكي ةطرقت لها” رم ةساال هذ 300 00
 ةيانعو ةياور هل تناكو ةريغو ىدادغبلا ىلع ىبا نع ىور ةربق نم

 بادالو ةغللاب ىنعو ىور امل دييقتلاو طبضلا لها نم ناكو

 كلذ تارق مم[ ةغس ةدلوسو 12.0 ةنس وأ 099 ةناس ىفوتو رابخالاو



 و مهرفغو ضيبأ ٌَك 7541. 5

 اا ا م ظ

 0000011 دك ةيطرك لها نم طال يب ةدحم نب ددحا
 ٠ متع 201712 يدر لاب ةقث اكو ملعلاب ةيانعو ةلحر هل

 : 0 ل للا دبع نبا

 لدا نب نابللا نباب فرعي ىلماعلا دهم نب مكحح نب دمحا
 فلو ةياوزلل بلطلا رووعم. ملعلا. عساو ناك ربع ابا ىنكي ةبطرق
 رماع ىبا نب ده هاضقتسا مث ىيحي هيخا دعب ةبطرقب ىروشلا

 .* ىشبقلا 0 هللا همحر اهالوتن وهو تاق ةلطيلط ةرضاحمب

1 : 
 0 را بلا دع ب يع ين لا يب دنس

 دهجببو عبصا نب يسابق نت فر قلب ام ةيطرق 5 لها نم

 نين دمحاو ىضاقلا رذغمو ةرسم نب بهوو ةعافر نب ىسيع نبا
 ملم ا ا + انيبح نب لافا هينا نع 001 رح نما دوعش

 بلطلا ميدق ملعللا لها نم ناك لاقو ىنالوجلا ةركذ يترشملا لل

 يتدشناو اميدق مهنع بتكجو مهبلع رركنو عويشلا نسب عمس ملعلل
 ايدقتم عرابلا بدال لها نس ناكح هنال هسفنل رعشلا س اريثك

 هنا ىل ىكحو لاق *« هراد يف 0 امزتلم طورشلا دقي ناكو كلذ ىف

 ط) لدابُم ط) ىضرفلا نبارك هررمعوبا ه) ىكلذل



| 

 39 عاجلا نجتسملا ىف ةرسم نب بهو نس دعاس نيك انذاك
 انو مهيب توصلا عفتراو هباحححصا نيب سلجملا 0 مالكو طغل

 هلا ةضل ل ةيردلا سم: لاق يلم زكا: اًوكبلاب ا
 ىف لاقف ةرصحعلاب بيدال' رعاشلا ليذه نب.الكب وبا ناسك و ةردلا

 ةهيدملا7 ىلع كلذ

 ةرذ ملعلا لها ند ةرسم نب ٌبْضَو نا

 ةّركم ملعلا يل ميلا سلجم ىف ناك
 عب ةزهش شر قلل
 ىلع ُدْوْواَو هظفح نم هل اهيندشئاف ةرصتعلاب اذه رمع وبا ناكو

 ةدلوم لاقو ضيبا نباو نابخاضلا هلع ثدح اللا همحر ةياكعلا

 ظ م ماع داس
0 

 ربع ابا ىنكي ةبطرق لها نم ثراولا دبع نب دمحتن نب دمحا
 ىقلاطوطلاو ابُحلا ىئىبإ نبا: ىئصاعلا هللا ديع ىببا نع ىؤور

 يو لكضقلاو بذال لها سس ناح لاقو ىديمخلا ةركذ مهرهغو

 ىار هنا ىنربخاو لاق هملغس ناك هنا دمحا نب ىلع دقحتم وبا

 دقو دجتسسيلا لل ئداهي يديك ربع رهو ةياعااولا كلم نشب ىهخي
 ىنابلست ال بر أم هتوص ىلعاب دشنت هتعمسف لاق ماقُت ةالصلاز لحد

 ةالضلا ديرب هنا قكشا ملف لاق انيسا لاق !دبع هللا محربو ادبا اببخ

: | 

 ةبطرق لدا نس بنكلا ) ىبيجستلا ىناه نب نرطم نب دمحا

3 
 م) ىنهجلا



701.57. 

 ىلع بدال لها نس ناك لاقو نالوخلا ةركذ ربع ابا ىنكيب

 ادوجسس اظفاح اميسو احلاص الضاف عدبلا لهال اًمناجمم 514 يله

 نسحلا :ىببا باصصا نس ناكو ادنج هب ظفللا سح نارقلا
 8 شيتكق لبجعب لتقو هللا همحر مهدنع هيف اسدقم ىرقملا ىكاظنالا
 نيملسمللا نم عمج ةرضحو ةرسوس ةربقمب نفدو 2.6 ةنس ىف اديهش

 * + يصحب 3

 ال

 ابا ىنكي ةناجسي نم زارخلا ىناجبلا دمحا نب دشر نب دمحأ

 بصغم نب ؛4ز رخو فسوب نب رمعو جرف نب دهم نع ىوري مساقلا
 ةراجالاب نابحاصلا هنم ثدح مهريغو ةديبع نب رباج نب دمحاو

 « اهيقف ناك لاقو ىركللا ورمع وبا اضيا هنع ْذدخاو
0 

 دبع نب ىتهم نب دحاولا دبع نب نميلس نب ىسيع نب دمحا
 نش لاله ىبا نباب فرعي ىعجشالا هللا دبع نب رايخ نب نمحرلا
 رباج نب دمحا مساقلا ىبا نع ىور مساقلا ابا ىنكي ةناجعب لها
 اهيف ىور قرشلا لل ةلحر هلو نولحتف نب ديعس ىنعو ةديبع نبأ

 هع ثدح ايهريغو ىسوم نب قيتعو رامتلا قعحتسسا ىبا نع

 ةلطيلط مدق احلاص الجر ناك الاقو امهنم وه اضيا عمسو نابحاصلا

 ةيام ثلثو نيئلثو سمخ وا عبرا وأ ثلث ةنس هدلومو ادهاجسس

 مكحو اعلاص الجر ناك لاقو ىكنملطلا رمع وبا اضيا هنع ثدحو

 ط) شيتنب [) ديعس نب ىنغلا دبع هطبض اذك



--_- 
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 * ضيبأ نب دمحم

| 

 نب هللا دبع نب دمحا نب نميلس نب بويا نب هللا دبع نب دمحا

 هينا - ناكو ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىوسالا ىبهذلا دمحم

 ةكمب اعمسو راطعلا ديز ىبا عم قرشما لل ةلحر هل ىررلؤللا ةيقفلا

 رورسُم نسباو سنوي نب دايز نم ناورهقلاب اعمسو اهخويش ىلع

 ةنس ةرمالا "ئدامج ى هدلرم"الاقو نايحاضلا هك ك0
 هلو ةديسلا دجحسم ماسا وهو جرح ف» دجحسم دنع ةأانكس ناك

 + ىربطلل نارقلا ريسفت ف نسح راصتخا

32 

 لها نس ةدحاوب ةمجسعملا ءابلاو ةلمهملا ءاحلاب نوربخ نب دمحأ

 ملعلا لها نم ناك لاقو ىديمحلا ةركذ رمع ابا ىنكي ةبطرق
 + مزح نب دهن وبا ةركذ ةيرماعلا ةلودلا ذ ناك ةلالجلاو

[ 0 
 ناك ةبطرق لها نم ىركبلا هللا دبع نب رصن نب دمحأ

 ىنكي ديمحلا دبع نبا ريب ةجدححمب ىبرغلا ضيرلاب اهنم انطوتسم
 احلاص الجر ناكو ةهريغو مساقلا نسب قلخ نع ثدحيي ريع ابا

 <« ىوارهرلا صفح وبا هنع ثدح

97 

 ركب ابا ىنكي ىبطرق. ىفوضلا نييلس ني ديعس نب دمحا



 000 1 ١
 00001 1 دج رو دللي يو ليج سدح سرع

 ياأاأل ةحخس قوتو ادهاجسس ةلظيلط انيلع منك

13 

 نس ىوجتنلا بابحلا ىبا نب جرف نب ريزعلا دبع نب دمحا

 همزلو ىدادغبلا ىلع ىبا نع ىور ريع ابا ىنكي ةبطرق لها
 مساق نب دهم نب هللا دبع دهم ىبا نعو ةّصاخ هنم هل تناكو
 ناك لاقو ادععلا نب رمع وبا ىضاقلا هنع ىور ىضاقلا ىرفثلا

 ناكو اهل اطباض اظفاح رابخالو ةغللاب ايلاع بدال مويش ةلج نم

 0 ا رف حاس دي

 | 1 دو ةممنجلا هليل ؟ىفوتو رص وبا "لاك ع هللا همحر
 ىلصو ةفاصرلا ةربقم ىف. نفدو * نايح نبا لاق“ 12.٠ ةخس نس مرحمملا 561.6

 ناكحو ةنس نيعسلا براق دقو ناوكذ نب دمجا ىضاقلا هيلع

 هنفت عم ةروهثس سانلا دنع ىه ىلعت هبر تايا نم ةيا هتلفغ
 اظفاح ايلاع اظقي هتدجو كلذ ىف هئهواف اذإ ناسللا ملع بورض ىف

 ةغلل ظفحلا ديدش نهذلا دقتم هبتكل طبصلا ديج ةياورلا

 دبع رفظلا ملعم ناك وهو دايت + ال 1 بح 0 اريصب

 «دللا همحر ةرباربلا نم ةدوُمّصُم ى هّبسو رماع ىبا نب كللا

2 ' 

 نع ذخا رمع ابا ىنكي ةبطرق لها نس ىرقملا ليرب نب دمحا

 عسمسو اضيا رصمب دوجو ةبطرقب ىرقملا ىكاطن ال نسحعلا يبا

 جس لها نيب طاقُحلا نيدوجملا ٠ ناقل نا ناكر بثيدجلا



 + ا
0 7 

 أ

 زامغلا نبا ىرقملا عس .2٠ ةئس لاوش ردص رقثلا ةبقعب لتقو لضفلاو

 + هبحاص ناكو

 مو

 نم نوميس نباب فرعي ىرومالل ةديبع نب دهم نب ده نب ديجا

 ةريظنو ريظنش نب قحسا ىبا بحاص رفعج ابا ينكي ةلظيلط لها

 نبع ةطايلطب ىور 0 اعيمج عامسلاو اعم ةمزالملاو راثكاللو عبجلا
 2 نسب هللا دبع دهم ىباو ةيسأ نب *دهمت نب * هللا دبع ده ىبإ

 . ثراولا دبع نب هللا دبعو نوشيع نسب ورم نسب دهتو فورعم نبأ

 نب سودبقو هللا دبع نب مامت بلاغ ىبباو بهبح نب روكحو

 نيسداقلا نمو اهلها نم مهاوس ةعامجو ىنشُعلا ميهربا نب دهتو دهن

 نرع نب رعفج ىبا نب قحسا ىبا هبحاص عم ةبطرقب عمسو اهيلع

 نسب سابعو ىنالوتخلا دهم نسب ىلخو جرفم نب هللا دبع ىباو هللا
 ىرتد نب هلي 5 باطخو ميلد با نب هللا دبع ا عبصأ

 و كولخو «”عيضماطالا نسل ل سوملا دبع ني دع

 قرشملا كَ لحرو مركذ لوطي مهاوس ةريثك ةءامجو مساقلا

 ىبا نس ةكيب عمسو دعب يجف قنا ىبا ةيحاص عسب 28: ةئي

 نب فسوي. بوقعي ىباو ىفيجعلا ليربج نب دهم نب ده رهاطلا

 ط) دبع نب سنوي ىضاقلا قحسا ىبا 008 قل دبع ثودح

 مسأقو قىنالوخلا اضيا امهنع ثدحوا هللا همحر :هطتخخب كلذ تارق هللا

 نس) مهريغو لهللا قش نباو رذدملا نب رذنلاو ىكتيلطلاو لاله نبا
 (رفعج يبا مسأ ىلع لاوكشب نبا ظح



161. 6 7, 

 ث "1 . ١
 | ,اهنوا 2 ١ : "1 تاب مو ا - 1

 هلا 7 0 536 : 5 ١
 ل الا 1 ا“ ةاك ها  ىبلا + 5 7 أ 0

 ىباو مْصْهَج نب هللا دبع نب ىلع نسعلا ىباو ىتالدّيصلا دمحا

 3 هيلع هللا ىلص ىبنلا ةنيدمب عمسو * مهرهغو ىطقسلا مساقلا

 ىلع ىباو ىفنحلا ىنسحلا ده نب ىيحتي نيسحلا ىبا اهبضاق
 قداوب عمسو * مهريغو ىديبذلا ده ىباو ىرقملا دهم نب سلا

 ١ ىبا نس نْيدُمِبو بْعَشُم نب ىلع نب دمحا رفعج ىبا نم ىرقلا
 نخا راللاو [طنلا نب ركب "ىبا نمت ةليابو ئفوضلا ئسوسلا ركب
 زيرعلا دبع ىدغ ئبا نس رصمبو ىضاقلا ناسغ نب هللا ديبع ىبا

 ىباو ىرشوججلا مساقلا ىباو ليعمسا نب ركب ىباو ىرقملا ىلع نبا

 دبعو ناهاس نب ءالعلا ىباو ىوفذالل ركب ىباو نوُبلُع نب بئطلا

 دمحا بدوملا رفعج ىبا نس سابارطابو #« مهريغو دهعس نب ىنغلا

 دهم نب 'نمحرلا دبع مساقلا ىبا نس ناوريقلابو « نيسحلا ننبا
 نت دهم ئباو ةرزغ نب ركب ىباو ىلفصلا نباد نعي ىركبلا
 | ىباو ديز ىبا نب دهن هللا دبع ىبا نس ةليسمبو <« هيقفلا ديز ىبا

 ىرصنا مث ناسيك نب راوس مساقلا ىبا نم سيهفتبو*ىدّوادلا رفعج
 ىف طابرلا مزتلاو اهب هيلا سانلا لحرو اهنطوتساو ةلطيلظ كل
 ةيوار مهفلاو ملعلا لها سس ناكو رهاطم نبا لاق اهنم نيميُعلا

 نقلا رزلذ ةللللا سك باحتسإو ككلت "ىارل :اظفاحن- ثيدحلال

 ناكو ةنسح باداو ةميرك ىنالخا هل تناكو مولعلا عيمج ف

 ١ دهرزلاو لضفلا عس ابوبحسس ادوهت المعو الوق هلواحت اس نسعي

 اريمعا لها نم ناكو لادبالل ذخام هسفنب ذخاي ناكو عرولاو تئافلا

 ناد البقم ةمرتعلا بلط نس سانلا هيف طسبني امع اضبقنم ةراهظلاو

 اثدبع نب رهامج ٌتعبسو لاق « دلو الو: لها الب ادرفنم ةرخالا ةقيرط



1 

 تقردحاو ةلطيلط قاوسا ىن راثلا عوقو. تنقو نا لوقي نمجرلا

 الرادلا ”تقرتحاف ه) نيثارفلا ى اذه دهن نب دمحا راد تناخ

 طانرلا| و توقولا كلذ ناكو ديحا ( ض5 هيف تناك ىلا كتيبلا

 هيلا نورظنيو تيبلا نودصف ناو كلذ نس سانلا بجمعو

 2 وو < بدكحلا س عمج دف ناكو

 اهيف عدب ال تابسا احاححص ةطونضم ةيبحدتنم تناكو هدي ط+ب

 لازي ال ناكو مو الو اطخ اهيف هيلع زوجتي اس لقو ةلمهم ةببش

 وا ظفللا ىف ةدايرزب للخلاو طقسلا نس هباتك ىن هدجني ام عبععي

 نضاحتو تارملا لل هيفي يجو اس كل 0 ا ناب

 موي ىقوثو ةلطيلطب بعك رصا ده نب مههربا هيحاص بنعكو ةيعك
 ةرقاش باب ةموحب نفدو 2.60 ةنس نابعش نم نيقب نامثل نينثالا

 ريظنش نب قحسا وبا هبحاص هيلع ىلصو ةريغ داز ةلطيلط (ضيرب)

 « موب ةنس ةدلوم ناكو

| 

 اطيولا نباب: نورعملا ىكيبشالا مشاه نب كلملا دبع نب دمحا

 نا هيلا ثهتنا ىذلا ةبطرقب نيتفملا ريبك ناكو رمع ابا نكي

 ةيقفلا ميهربا نب قعتسا ميهربا ابا بحتص ةعامجلا مايا اهب ملعلا
 ىلع هيف اسدقم هقفلل اظفاح ناكو هتقو ءابقف نم ةريغ دنعو ةدنع هقفتو

 ارهضُي هباحمصاو كلن :بهذم ىلع :ئوتفلاب افراح رشم لشإ 0

 هبار ىف ةبالصلاو هنيد ىف ةناعّملا لها نس مهالتخاو مقافتاو مهلاوقاب
 الو ةداوهب هعس لينا الو ناطلسلا هادي ال هسفن ىوه نع دعبلاو

 قحلا ف. .هدنع ديعبلاو بيزقلا ناكو هقياض اذا قحلا ير هقديع عدي



 7. د20 ا ل
 ُُ داب

 ١" رايللو رذكتاو كلذ نس اباف نيترم ةبطرقب :اننقلا لل . ىعدو اوس

 ى اليفح اباتك نونموملا ريما مكحلل عمجو بلا هيلا بجي ملو نع
 ىبا عم هل هعمج ناكو ءزج ةثاس نم جاعيتسالا باتك ةامس كلم ىار

 للذي نسف كحلا لل ٌعفُرو ىطْيعُملا'ىشرقلا هلا ديبع نب دهب ركب

 قحسا نب ده ىشضاقلا مايا ىف ىروشلا ل ايبسدقو امهلصوو
 كش هيلا اووجلو مروا نيف ةوقثوو هب سأنلا عفتن اف ملسلا نسبا .

161.7 7, 

 نفر نا هللا مهين ركدنلا :ىلاع مففع امظعم لوي ميلو .مهتاتهم

 نس :نواخ عبسل رصعلا ةالصل تبسلا موي نفدو * تبنتلا ةليل ةاجمف
 هتزانج تناكو شيرق ةربقمب نفدو 20[ ةنس نس ىلوال ىدامج

 هيلع ىلصو مكملا نب ماشح بجاح جضأو اهدهشو لفملا ةميظع

 ةدلوم ناكو ىقيهفع نب رمع وبأ ةلسغو دفأو نوب ركب وبأ ىضاقلا

 نب ده وبا عمسو نايح نباو ىشبقلاو قيفع نبا ةركت ماع ةنس

 اقلف رمع ابا هللا كمحر لوقي هربق ىلع هنفد موي هذيملت هيقفلا قاقشلا

 ككنامس دعب مهتحضفتلو كتايح ىف كظفح ةوقب ءابقفلا تحف

 اههوجو نس ملع الو كظفحتك ةنسلا ظفح ادحا كتييار اسال! ذيعا

 ظ + كيان
 مسار

 ىومالا روسلا نس ناين نب ديعس نب دمحا نب ده نب دمحأ

3 
1 

9 

١ 
5 

1 

00 
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 رع اج] ريظنش نبا هاخكو ربع ابا ىنكي ةبطرق لها نسم مهل نلوم
 نب بهوو ىشرقلا ةيواعم نب دهنو عبصأ نب مساق نع ىور هطبنضو

ب دهتو دمحا نب بيبخلاو ميلد ىبا نب هللا دبع نم دهو ةرسم
 ١ ن



 مه

 ثدح مهريغو ىرونيدلا لضفلا نب دمحاو دعس نب دلاخو ىضاقلا
 ناك لاقو ىنالوخلا هللا دبع وباو نابحاصلاو ربلا دبع نب ردع وبا هع

 ئسفو هدصق نمل قئثاثولا دقعي ميغلا اى امدقعسو ملعلا لها نيش

 لاجرلا ءامساب افراع ىارلاو ثددحلل اظفاخ ةرذنا نمل لفاحتلا

 رثكم ُثدحتي لاقو هبسن ركذو ىدبمعلا :ركذو بلطلا ات

 ةيانم' عئبرالك "لبق ' هس تغمس ”ولع زا ودا هزح نسب ديضوتبا لأ
 نس نيقب عبرال ءاعيرالل موي ةبطرقب ثيغس طالبب هلرنف ىف. ثاسو
 طغخب ةركذ انس وعن ىلع اضرا هتافو تارفو 2.6 ةئس ةدعقلا ىذ

 ناكو نرعاطلا قر هن و كاكا لاقو هيقفلا "كراع نب هللا دبع ىبا

 رهه ناك“ قوسلا ى هفلخممو ديعس: نب ردم ىضاقلا بتاكل ١
 ةنس وأ ةرشع عست ةنئس ةد.لومو ريظخُس نبا لاق < أرعاش ابيدا ًالضاف

 طصخخمب تارقو روسجلا نبأ نع فكل رخخت ةداس كثلقو ندرشع

 وبا وهو انراحدهصا ضعب ىنربخأ لاق اذه دهم نب دمحا رْمعا يا

 ٍديعس نب عبصا مساقلا وبا ىتثدح لاق ىراج ىدادغبلا مسانقلا ل

 ىبقْعلا تعيس لاق هيقفلا ةبابل نبا ينثدح لاق هيقفلا ىراجمجلا

 ُتبببحا ام هدنع ُتدِجو لاقف كبر كب لعف اس هل لاقف موغلا ىف.
 هل تلقف لاق نارقلا ةوالت لاق لضفا ثتدجو لامعا ٌىاف هل لاقف
 نبا نع هلْتْسا تدكف لاق اهبَتلُي هعبصاب ريشي ناكف لئاسلاف
 5 : شلع: 7 2 لوقيف بهو

4 
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 ةعيسا هل تناكو ايوجنن ايوفل ارعاش انتفتس اهيقف ملعلا ى رهاشبلا
  ىراقلا رس اذاف ثيدحلا بتنك هيلع ارقث تناكو.ةدج نع هبا نع

 ايلف ,ةداكس كل مايت * نب. ده عم ىرغو *+ ىكب رائلاو ةنجلا ركذب

 |ورفظو سضاو ةيالو ىو ةلطيلط ليها هعبتاف ةبطرق كل بزه اومزهنا
 ارقي لعجو اروطسم باتكلا ىف ىتكلذ ناك ذينيح لاقف ةوبلصف هب

 ىئسيهجو. نسع بكت لبنلا ىمارل لوقيو ةبشجخلا, نر وهو. سي ةروس
 سلا راكإ ايليف رجسح هعايسد قفاوو ةيشيغلا#نم طقس _ ىتح

 نس ةترصتخا مهريغو هللا ديبع وني ةلطيلط لها نس :كلذ هنئم اولوت

 ى. ميسو نسبا بلص هخيرات ىف نايح نبا لاق رهاظم نبا مالك

 © * [201 ةئنس بجر

3 

 ةبطرق لها س ىبلغال دمحأ نب * دمحأ نب * قلك نب دمخا

 نب ركب ىبا ىضاقلا نع ىور راطعلاب فرعيو رمع ابا يكب

 ةركذ ىضاقلا دفاو نبا هيلع ىلصو [2:0[ ةنس ةبطرقب ىفوتو برز

 #* رددس نبأ

6 | 

 ملعلا لها نس ناك لاقو ىديمحلا ةركذ مزح نب ده ىبا كلام اذهو

 6( ناسك اذه ميشو نبا بلص نأ عضوملا اذه ريغ ىلا ىاوملا ركذ



 مار

 ديم وبا اندشتاو لاق ةيوق دي ةغالبلا قف هل ناكو ريخلاو بدالك

 ظ ن1
 اًنوُكب ةايطر ال ةلاخ ىلع نكك“الف اًيمغأ يخت نأ تنغاادإ

 «دفاو نبا هيلع ىلصو ع.+ ةئس ةدعقلا ىذ ى ىفوتو نايح نبا لاق
 للا

 رجاعلا يروق الأ توشوُي ' نب قاع نسي زول يت

 نع ور ناشزلا“ نباب قرعيو مساقلا "ابا ىدكتت' ةبطرقا لأنو
 لحرو كدلذ رهغو ' رئاصنلا 'هدع"بتك“ مهرب نب' قتلا نقولا ول
 زرصضمب ظفاحلا ”نانضفلا دهن نب ةزمد ا حو ىورسسلا الخ

 ىبا نباو قيشر نباو ىزارلا ةبتع نب دمحا ىلا اباو هل زاجاو

 ملسم عيطمص يتق قوز ناهي نب ىقعلا ابار ةئويكا نق عفار

 ةئسو ىده ىلع م لجر هيف لاقو ىنالوخلا دبع قروزز .عضزعكو

 1 تدلك ايش اراض ضئارفلا نسعي ناكو

 تيناوححبب ةانكس ناكو ريظنش نبا لاق « لاوع ْةَمُج دئاوفو 4 ضئارف

 ةئس ةجمجلا ىذ ىف هدلومو ةديبع ىبا دجتسمب ىلصيو ىناحيرلا

 نب رمع وباو نابحاصلاو هللا دبع نب سنوي ىسضاقلا هع قدر

 اذه مساقلا ابا نا هظحب تارقو هيقفلا بانع نب دجتو ربلا دبع

 ببسب ديدش بلط دعب ايفدختم عمم ةنس لوآلل عبير ىف ىفوت
 ميهربا نب مساق طخب تارقو * مجنن ةربقمب نفدو هنف بلط لأم
 هتزانج رضح هناو ماعلا نم ةدعقلا ىثذ ىف ىفون هنا ىجررغلا
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 لالهتسا ىف ىنوت هنا ديلو نب دمحا ظخب تارقو * مج ةربقمب

 اب 7 ةلخستلا برقي مجننا ةربقمب نفدو 66: ةنس رخال عببر
 «: ةئايرطلا نب قاورم ذبا هيلع نلبضو

01 

 سلما ابا تحي طرت لها ىس رت سب دهب بدا.
 ةاضقتشا نيحلاصلا هللا دابع نم ريخلاو * ةفرعبلا لها نس ناك
 عس ىفوتو ت ككلذ نع ىفعتشا مث نايج ةرضحب هتدم ىف ىدبلا

 نفدو دحاو موي ىف اذه لبق ةركذ مدقتملا نانسرلا نب :مساقلا ىبا

 9 ميقيو ةدجح سمب نود ناكو ن ضير ,لاي

 ظ عرب نة

 نيف ةعب معو ايا ىنكي ةبطرق لها نم دوعسم نب ده نب دمحا

 ةبطرق ميلوخد مود ربربلا هتلتق ىلعلاب ةيانع هل تناك بابُجلا نباب
 « ع.ب ةنس لاو نم نولخ .تسل..نيثال .ىب

 اع
 نرعيو رمع ابا يكي ةبطرق لها نس هللا دبع نب دمحا

 *« [2.2 ةنس ىفوت لاقو ريدم نبا ةركذ ىعزانقلاب

00 

 ذخا رمع ابا ىنكي ةيليبشا 7 ىرارجلا ىبسيقلا دهم نب دمحا

 عمو فورحخلاب هيلع ارق ىنوبلغ نب بيطلا ةالاعرد اضرع ةءارقلا

 سلدن ال/ نس جرخ نا كلن انامز ةيليبشاب سانلا ارقا هتافّسعُم هنم

 (ت00 ةئنس ىفوتو ابهعماج ىبف ءارقألل ردصتو رصم دصقو ةنتفلا ىف



 هك و 5 27

5 

 ' ْ 4 ١

 نتاج يسن ١ ىلذججلا نينا سما نم دهم نإ هدكإ
 عيسو ىرماسلا دمحا ىبا نع اضرع ةءارقلا ذخا ساقلا ابا ىنكي
 انف ةدلبب سانلا ارا ملعو بدا ادد 8 ارقلل 8 د ناكو هلع

 + ىرقملا ورمع وبا ةركذ |2.5 ةنس ىفوت

 ظ اال
 نم عمس ةلطيلط لها . نسب ىرسالا , نوخجتف نب ده نب دمحا

 هةركد |اع.ال ةس قوتو اليبق ناكو ةربغو ىنشعلا ميهربأ نب دي

 * رهاظم نبا

 عم

 0 06 ىرقملا - يرتب د 0 دمدحأ ظ

 ىشيلقألا سابعلا 0 0 نس 3 ةنع 57 | قع ةربغو

 0 ادد و ىرقملا

 ١

 ركب ابا ىلكي ةبطرق لها نس ىدابالا ماشه نب دي نب ديح)]

 نب هللا دبع ىبا هيقفلل 10 ناكو امهريغو ط ىورقلا راذنُب نب ىلع

 ىصضاقلا هلع ىور دقو هعمجو 5 ةيانع هل تناكو ليللا قش

 تيار دقو هب هبحدصو رغثلاب هيقل شق وف نب ليعمسا نب ده

 ىنيوزغلا )١
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 ىف هرمغو بيرك نب صفح وبا مهيف هعم ةعامجلو هظخنب هل هتزاجا
 هللا دبع نب سنوي اضيا هنع ثدحو رغثلاب اييقس ناكو [تءال ةئس

 | + ىضاقلا

0 4 

 ةبطرق لها نم ىبلكلا نييلس نب ىلْعُم نب هللا دبع نب دمحا
 ليعمسا نب هللا دبعو ىثبللا ىسيع ىبا نع ىور رمع ابا يكب

 *« هللا همحر قّوُمس نب رمع وبا يضاقلا هلع ثدح امهريغو

 أ

 ىبا طخب تارق رمع ابا ىيكي ةبطرق لها نس بهو نب دمحا
 بهو نب دمحأ ريع وبا: ىل اكح لاق ضيبا نب هللا دبع نب ده ركب

 انك لاق ىتزالل لألب نب ده نب هللا دبع دي ىبا همال ةدج نع

 عرزب وهو هيلع ارقنف ةينملا لل زاب نب ده نب مهربا كل فلين

 ذا كلذك نحسن انيبف هيلع ارقن نحتنو عرزي وهو هعارذ ىف ةفيفشلاو

 ديتسا مث ةارثو هكفف هباتك.هلواتف ناطلسلا دنع نم قئارف ةءاج

 لاق قئارفلا هلوانو ةاحسو بانكلا ىوظ مت بتكو ةدحاو ةدم

 بدك انل لاقف ةدحاو ةدم ال دمتست مل كانيار هل انلقو هانلاسف

 ربصلا ريخلا ريخ هيلا ثبنكف رشلا رش اسو ريخلا ريخ ام لوقي لل

 * رمخلا برش رشلا رشو

0 

 ىنكي 'ةبطرق لها نم ىرقملا ىلبجلا بلُهُت نب ىلع نب دمحا
 ةرمح مهنم ةعامج نع اهيف ذخا قرشملا كل ةلحر هل سابعلا ابا

 ناسرلا نب مساقلا ىبا عم هنم عمس ظفاحلا ىنانكلا ده نبا



"| 

 ةقاطبلاو تالجسسلا ثيدحل هئالما موي ةزمح سلجم اعم .ارضحو

 أاعس اركذو ثيدح-لل دعاميس :ذدع للي ةقنلا لجرلا توس ارضدو

 ةتداور نس كلذ رجغب اضيا هنع ثدحو هفيل اون ضعب ىف روكذيلا

 انا انيبف اهتلخدف ةبرخب كلذ ىرقس ىف تررم ةرايرلل ةنيدملاب

 ءىش ىسلا ةلبقلا طئاح ىف ىسبجو ءاقلت ترظن ذا اهيف قلتسم

 وه اذاف بونتكم
 ةيابك يروذلاو تربل اضك قا 2 ناس لل الل ا

 نرش

 ىنكحت .ةبطرق لها نم ئقفغلا نيفسا نإ ني طا ا
 ناكو ةبطرقب ةهاجوو هيبن ثيب اذ افيفع ابيدا اهيقف ناك رمع ابا

 ناكو ىدهملا ىروشلا لل همدق نس لواو اني نيتفملا دادع ىف

 كح نب همالك تع نس لوقي ثيح اكلم للا شر ليا[ 0
 ةحيش نس ل ىكح .نايح نما لاش ل ل ا ١

 ديزا وا اعارذ نوعبرا ةبطرقب عماجلا دجحسملا رانم لوط نا لوقي

 ٠٠ ةنس رفص ىبف ةريبلاب هدعيض ىف ىنوتو لاق لمعلا عارذب اليلق

 هللا همحر ةطح نش ةقللو لايخ نيا رك 0000

 نإَح
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 نب دهن وبا لاق ارعاش ناكو هيبا دعب ةيليبشاب ىضقتساو لضفلاو
 ظ « ىديمعلا ةركذ بجسعلا ديد ناكو مزح

 هه

 :فعج ابا ىنكي ةبطرق لقا نم نودْيْبَع نب دماح نب دمحا
 وباو ىطقسلا مساقلا وبا 'مهنس قرشملا خوهش نم ةعامج نع ىور

 ٠ ابحاص ناكو مهريغو نوبلغ نب بيطلا وباو مطدج نب نسحلا

 ناك لاقو هباعصا ىف هللا همحر ىكنملطلا ةركذو لاله نب ماشهل

 هللا دبنع نب سنئوبو ىنالوخلا ركب وبا هنع ثدح املاص الجر

 ىنباب فورعملا وهو ةفاصرلا ضبر * لهأ نم رمع ابا ةانكو ىضاقلا

 و

 د نوجحمس

 لا

 ابا 0 ةلطيلط لها نس ىرفاعملا دمحا نب 2 نب دمحأ

 نسب بهعو دبع نسب سوكبع نع قوز ةَجابلُقلا نباب فرعيو رمع

 ظفحتي ناكو لسفلا. نيدلاو ملعلا لها نم ناكو ىنشخلا مههربا
 « رهاطم نبا ةركذ ارهاظ كلم اطوس

 ١ 0ا/

 عا فرعي ىمرضعلا ر الط نب هللا دبع نب رمع نب 6

 ىببا ند ىور مساقلا ابا ىنكي ةيليبشا عماجمب بيهطخلا روُفشُ

 الضاف 1 لاقو ىنالوخلا هنع ثدح هتياور نم اريثك ىجابلا ده

 لاقو مهفلاو بدالك عم ملعلا لها نس ايندلا ىف ادهاز القاع امعلاص

 ارعاش ناكو كلذ ريغو ةبطرق ءاثر ىف ةراعشا نم اريثك ىنذشنا

 - كلذ ركذ هيلع ىبنثاو ربلا دبع نب رمع وبا اضيا هنع ىورو اعوبطم



 7 ا نيل" د + | "ه4 يب. يبا

0 

 رش ىف ىضفون هنأ باتع ن؟ مساقلا ىبا طب تارشو ىديمحعلا

 ناكو ةثع [وتكس ىنح مهدلب 0 جورخلا الط مزعذ مهماكحا ىلوتي

 يب مسج قداس ةدلوس

04 

 ىرقملا ىفختللا ىسيع نب جرف نب ىسيع نب مساق نب ديحا

 ىبا نع ةبطرقب ىور سابعلا ابا يكي ةبطرق نكس ىشيلقالا

 عمسو دادغب لخدو قرشملا لل لحرو ةريغو روسجلا نب دمحا رمع

 صفح ىبباو زازنلا ةبابح نب ده نب هللا ديبع مساقلا ىبا نم اهب
 ىنوبلغ نب بيطلا ابا رصفب ىفلو امهريغو ىناتكلا ميهربأ نب رم

 دسبع نب دمحأ انربخا نوبلغ سب رهاطو هبتك هنع ذخاو ىرقملا

 رمع وبا مكربخا ىاسغلا ىلع ىبا ىلع تارق لاق هيلع ةءارق نمحرلا

 نبا انثدح لاق ىرقملا مساق نس دكا" ادقدح لاقربلا دبع نيا

 رمع نب هللا ديبع انثدح ىوغبلا# مساقلا وبا انثدح دادغبب ةياسبح

 يحس 1 لاق لوقب ىناطقلا ديكس نبا بح و تعبج لاق ىريراوفلا

 اذه سابعلا وبا فاز دبع دل اناف اثندح ونعدكم نك لكك

 لل ةئتفلا ى لقتناو هنع سابنلا اهذخا تاارقلا ' ناعم ى ابك

 ركذ ع[. ةنس بجر ىف ىفوت نإ ل اهب سانلا ارقاو ةلظيلط

 ةدس رفص ىف هدلوس لاق ريظنش نبا طخب تارقو ورمع وبا هتافو ظ

 دبع نب هللا دبع وداو نابحاصلاو ربلا دبع نب رمع وبأ هدع ثدح ما“
 امئاق نءارقلل ادوجحم ًالضاف احلاص الجر ناك لاقو ىف ملسلا
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 ةبطرق لها نم ىبخللا ىناه نب هللا دبع نب ده نب دمحا ٠

 | سالقلا ىسيع نب دهبو عبصا نب مسأق نس عمس ربع ابا ىنكب
 >> تناكو ةيبإ ةايح ىف ىفوتو ثدحو هلع بنتك اظفاح اهيقف ناكو

 تر
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 خف 0
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 هي

_ 00 
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 ظ * + 6٠١ هنس هيبا ةافو موو,

 ا 0 ١

 000 01 نإ ىدر ةريبلا لها نم ..جشا نيادمحا

 رشعلا دعب ىفوتو ةطانرغب ىضقتساو لضفلاو ملعلا لها نم ناك

 #* ريدس نبا ةركذ ةئاس عبرالو

1 

 ابا ىكي ةبطرق لها نم ىنّمْعَرلا رْبُس نب راعدُ نب دمحا
 عيدر ىف ىفوتو اهل اظفاح لئاسملا يلع مايفلا نسح ناك سافلا

 * ا ةئس رخال
 م

 | ىتكي ةقرول لدا نم ىميمتلا بهو نب لاطُب نب دهم نب دمحا
 5 نيج الإ لريكحب ابا ىفلو قرشملا 6 ديبأ عس لحر مساقلا ابا

 . هدلبب ارواثس ملعلاب اينتعم ناكو ةريغو هيدا نع اضيا ىورو هعلحر

 ظ « |[ ةنس ىف ىفوتو

 1 ام
 سودبع نب هللا دبع نب ناوكذ نم ةمثره نب هللا دبع نب دمحا



 مه

 ةاضقلا 0 مب 55 رقب ةءامجلا 00 5 ناروكن نبا

 عبرال ءاعبر الك 2 مكعلا نا ماشه ةفيلخلا دبعب رساع ىبا نب ده

 ةظح نسم ءاضقلا لأ لقن موا ةئس مرححملا نم تلخ ةليل ةرشع

 نا ل طولبلا صخشفب ءاضقلا ليع ىف ىرصت دق ناكو درلا

 ةظدحمي ايام لن ملف ةمث ره نب هللا لبيع ةدلاو ناكم درلا طخ دقت

 زيراعلا ىف ةبطرقب ءاسقلا ىسلو: نا ل ماكحال ىف ارواشس درلا
 تيقب ةليلل يفرثلا نبا ناكم ةالصلا ةظخ كلذ دعب دلقتو روكذملا

 2211 خبل 0 ا امهدلقتد نر ملف 0 ا ىلوالا ىدمحمج نس

 ىنيعستو جبرا ا ةجحلا ىذ سس ىنولخ 1 شيمخلا 0 أمهنع

 ىنبا ديعأو سيطف ىن دأ لزع مل نا ن نرظملا وبا كلذ 0

 نأ ١ 00 امهدلقتد 1 ملف أعس ةالصلاو ةبطرق ات ل ناوكذ

 0 ىذ الل ىدمج نم نولخ سمح سييخلا موي امهنع قرص
 ءاضقلا ل 38 كلذ لعب ىعف ساعلا كنع ةروبشنملا هيحكتا ختتماو أ

 كا لل هنود ارسا ناطاسلا عطقي ملو ةعبلا هيلا بجي ملف ةبطرقب

 الخس مهالعأو ةبطاق ن لكن ا لها مظع وهو ككلنت هلا 3 تاك

 نس نيقب عمستسا ني موي نس رصعلا ةالص نذدف اهاج . مهرفوأو

 نس دحا ريبك هنع ىلخمي مأو سابعلا ةريبقمب اع“ ةدس يلو

 ةالصلل 0 دومدح ند ىلع نب يكب دفيلختلا كلم لدو ةماعلاو ةدفادلا

 اياعإل : ةدننم ةرخآل ئدانج ا ةدلوم ل متاح أبا ذامعل زيلع

 ربذشا ةئاسو نويفكس عم ىنيتلودلا ىف ءاضقلا ىف ةك تاك

 0 هلا افتدأو 3 سس ند رصتخأو نايح نبا هلك ا نكاد مايا ةعسنو
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 ىرينطلا نباب فرعي ىضرفلا بيدالا دمحا نب ده نب دمدا

 ىنالوخلا هنع ىور مساقلا ابا ىنكي ةيليبشا نكس ةبطرق لها نم

 ىف نح نيلات هلو اعراب هيف اليبن .بابلحلاف دوي .ناك لاقو

 نب ككلم بهذمو ثباث نب ديز لوق ىلع بجتحلاو ضئارفلا
 عا“ ةئس نس رفص ىف هنع هتذخاو هيلع هتارق * امبنع هللا ىضر سنا

 جيراتلا ىف راصتخال ىلع سئارفلا ىف ىناثلا هفيلات كلذكو

 روكذملا عيراتلا ىف ةيرملا لل لحرو هفيلاوت عيمج ىل زاجاو

 عبس وأ ةرشع تس ةنس ىفون جرزخ نبا لاق هللا همحر ىفوت ابهبو

 + ةئس نيعبسو ثس نبا وهو ةثاس عبرا. ةرشع
 “م

 ىنكي ابنم هلصا ىليبشالا » ىدعس نب دهم نب ىدعس نب دمحا

 لاا اا ةيلنلاو نينابثلا دوتك يف قرشملا كل لخر رمحابا

 ىلا ١ ال1 الط نب ادمن ركب ابازاناوريفلاب دير: نيا نب دابا
 ثدحس لضاف هيقف هيف لاقو ىديدعلا ةركذ امهريغو قارعلاب

 دبع وباو ديلولا نب ده وباو . يكتملطلا رمع وباو نابحاصلا هنع ثدح

 نس 200 نينامثو ىدحا ةئس رصمب هتيقل لاقو دباع نب هللا

 وباو 6٠٠ ةنس ةيدبملا نس ةاور ام ةزاجاب لل بتكو قارعلا
 ناكو اهنطوتسا دق ناكحو ةيدهملاب هتيقل لاق دهم نب متاح مساقلا

 ةيدهلاب ىدعب ىفوتو ايح هتقرافو هتايح ىوتفلا ىف هيلع روُدُي اهرسا

 ذ) ىسبقلا



 منال

 ربق دهازلا ىشرفلا دهن نب ديجا ركب زيا ىنارأ يفيطلا لاق

 ب هللا همحر ريتسُتملا ةربقمب دهازلا ىدعس نبا

1 

 ركب ىبا نع اهب ىورو قرشملا لل لحر سابعلا ابا ىنكي

 ىفورعبلا نارذ نب رفعخ نب دهتو ثوملا ىبا نب ده نب دمحا

 هع جرح ارثكم ناكو ايه ثدادحو ودعم نطوتساو أمهريغو ٌرُدْخْعَب

 ئئافم ةدع ىء ةريثك ءارجا ظفاحلا دزيعس نب هللا ديبع رصن وبا

 نصت! يبا 0 يرصلا عاضقلا هللا ديع 0 ةللع ىور

 دجحت ائندشنإ 30 ردخغ 15 اذه 0 5 ائ ربخا 31 2 0

 ىقزلا خلا يد لالهل بيبح نب بويا نبا

 بادصم ىف باع ْنُع للجا ىنا ريغ كدآقل ىلا ّنِحأ
 بارقلا تست بتاع نب مكف اًيانملا ىديا انب ٌتقْبُس ناف

 انيلا بدك قيرطلا اذه ريغ نم لمكأ ةعطقلا هذه انْيٌوُر دقو

 نب دبي رجم وبأ اندشنإا لاف ةطغخمب ىندصلا ىلع وبا ىضاقلا

 ديبع ندب رمع لضفلا وبا اندشنإا لاق ىدادغبلا ىقابلا ديع نب ةيحج]

 ده نب رفعج اندشنإ لاق ناذاش نب هركي اندشنا لاق ىرقملا هللا

 ءالعلا نب لالهل ىراصن الا ةكأو را هدأ اندشنا لاق صاوخلاا نيصن نبا

 باك ىف باُمع ُنُع كّلجأ ىنا ريك كباتع ىلا ّنحا

 يوشلا دنع. .تربث' |دكك © ناذاش نب ركب وبا هباوصو
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 5117 ياعلاب ىل ككتلط ثنفح تا ل افلا نا نخسن

 * بارتلا كت بتتاغ نب م ايائملا لأ 5 تقبس 6 1206110

 باتكلا ِ 00 5 كيلا اع ٠ ىوه تركو بك

 | 3 م 1 610 ةئس

 ١ ظ

 كيلا 5 يياطنال 0 4 نع اضرع ةءارقلا ا ابا

 أياو ىرساسلا دمدحأ أباو ى للا ترياث نب دمحأ 0 نوبلغ نبا

 00000 1 كال لدا ىف رع قكارد نب سلم

 اتا ةنس لوالل عيبر نس انلخ نينليلل دحالا موي اهب ىفوتف ةقروهم

 * ورمع وبا ةركذ ةخس نيعبسو سمخ نبأ وهو ىثونتو

 كم

 رمع ابا ىنكي ةبطرق لها سس ميهربأ نب دلو نب ده نب دمحأ

 نيفس نب ثراولا لبعو اريثخ دسأ نسب لي ىببا نت اهب ىور

 ناسرلا نسأو ةفيلخ را ديو ىناجببلا ْداَعَس نس ىلع نسحلا ىباو

 نسم هعامسو ملعلاب ةيانع هل تناكو ريثك مهريغو نوُفْيُص نباو

 ناككو ةثاياورو ه ةثعمسأ هيث 6-5 بابك هل 0 ةدييقتو 0

 00 14 هملعإ اكو ةداورلا ىف  ارثكس

1 

 ابا ىنكي ةلطيلط لها نم ىراصنالا رثوحك نب ددعس نب دمحاأ

 ءاملعلا 5-5 ةعامج نع دخأ سفنلا مرح انئفتس اهبقف ناك رامع

 نبأو



1 

 ' رهاطم ن ربا ةرخذ هيدا 0 ل رد ا نس ةعامج هل لاجإو 0

 هللإ لبع ىنت لح لاف را ريبلا نس ل نب سحر | لد ىنثد يحي لاقو

 حابر ةعلذ نس هيلا ىنات نك لاق هنإ نوع ىبا نب ديعس نبا

 فل لس انكف اذيمات نيعبراأ ىلع فد انكو قرشلا نم ىرجثو

 طسبب شرف دق سلجسسم ىن ريثيو ربتجدو ربدوث رهش ى_ ةراذ

 ل لو لوح لك سل ناطيحلاو ِتاَقِطْبُم واقل

 ههفُد ا امكف |هولمس سنالا ا ةلوُط 0 وناك 00 ني

 0 مهكسما ط بزعلا عرف اذاف 0 000

 دشارث مايو بذعلا تيرلاب نافرغلا موححلب دئارث انين قالا

 مدقيو اهنم عيشن ىبنح دئارثلا كلت لكانف دبزلا وا . نمسلاب نابللا

 قلطنن انكف ماعطلا كلذ نس افيور دق نحو ادحاو انول كلذ دعب
 ماعطلا كلذ يذل ص ىنح ىّشعتن الو راهنلا رصق.عم رهظلا برق

 نس دحا هقبسي مل ارحفو ادوجو اًسرك هنم كلذ ناكف رهشالا ةلثلا

 نب شيعي عم ةلطيلط ماكحا ىلوو ةمركملا كلت لل ةلطيلط.ءاهقف
 هافلا هلتقيل هيلع لخادلا نا ركذف هلتق ىلع ربدو هلقثتسا مث دج

 نيذلا ترييلع دق. دول لاقف هلدق ديرب هنأ رعشف نىهحصلما ىف ارقي وهو

 ”تاسو اوس هنأ سانلا ىف عمشأو هلتقف ثرساإ.:ام عخصاف هيرو

 انا ىنوقنمب القدعم #2 53-5 هنأ رايح نبأ رححوو هللا ذهحر

 © [0[" ةاس
 ا/ ٠

 ىور رصم نكاس ىحابرلا ىسلدن الا ةيفاع نب ده نب ديحأ

 6) فد هب أوص 2( تح |

1111. 



 نوبلع نبا سقي يور نس اوين : 00

 .. ةبعشم 0 د ا ديعس نب ل دبع 0 0 ملسلا

 « هم انعيسو انم عمس لاقو ةفيلات نم ةينسللا

 ش 2

 اول فانيلا يزعلا دبع نب :عيصا نت سانع نب دنحا
 اك ىبا دك يدر سابعلا ابا ىنكي ةبطرف لها نس ىراجملاب

 لَخر مث مهثارظنو يدم نداو هللا نوع ناو ارم ناو ىنيللا

 هركذ اهخويش ةلج نس راصو ةمركملا ةكم نطوتساو قرشملا كل
 عسمس ملعلاب ةيانع هل تناك لاقو ىشبقلا دهت نب نسعلا ركن وبا

 انغلبي ملو ةكمب ىبيح نال وهو لاق انخويش نم ةعامج ىلع انعم

 نب دمحا نب ديعس هنع ثدح دقو 1219 ةنسا ىف تىعلخ ل5 تاكا

 + دهن نب متاحو هللا اهسرح ةكبب هيفل ىريرحلا
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 ىديمعحلا لاق صفح ابا ىنكي ةبطرق لها نم درب نب دمحا

 ةلودلا ىف اسدقم اسيئر رعشلاو بدالو ةغالبلا نس رفاو ظح اذ ناك

 « (218 ةنس تاس دمحا نب ىلع ده وبا لاق اهدعبو ةيرساعلا

 نس

 نب حارج نب ط لوُيرُم نب هللا دبع نب قهفع نن ده نب دمحا

 ادق رمع ابا ىنكي ةبطرق لها نسم ىوسالا هللا دبع نب متاح

 ط) لاوب رس
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 دهيقتلاو عمجلاو ةياورلا ىف عسوتساو ه9 ماع رخا ى عايسلاب

 كال. نيا : يمني ,ايرركر : نوي .انع اتيرلا يلا نرسل تي اا
 دبعو روس نب دمحا نسب دهو ديف نب نوُدْدِبُم نب دو رطف نبا
 ىكاطنالا دهم نب ىلع ذياع نب كلم ند ىبحتيو رصن ني هللا

 هل اوزاجإو مهرجغو رجالا دلخ نب دمحاو هللا نوع نباو رك نباو

 هزدربتب رهشو ابثدحمف قئاثولاو طورشلا دقعو هقفلاب ىنغو ةوور اس

 لاسو اهنم بيهضن رفواب ذخاف مولعلا نس اريثك. فراش مث اهيف

 ةدجسنب سانلا ظعُي ناكف طءولاو ريثال ةعلاطُمو دصّرلا كل

 لها ةدصقيب لللكجو هيف نارقلا .ملعيو ةبطرقب ىناحيرلا ثيناوحتب

 مضوي و مركذُيو ممطعيف هب .نوذوليو ةبانالو ةبوتلاو حالصلا

 نسخ عمدلا ريزغ بلقلا قيقر ناكو ريخلا ىلع مهلديو باقعلا
 لسغي ناكو ءاقللا نسح الخال ليدج ةسناولا يبلم ةثداحملا
 اليفح اباتك كلذ ىنعم ىف عمج دقو ,مهريهجمتو مهلسغ ديجسيو ىتوملا

 ىف. فنصو ءازجا ةسمخ ط نهدلعملا باداء ىن انسح اباتك اضيا عمجو

 انباعك ى هغم انلقن دقو 'ارضتخم اباتك ةبطرقب ءابقفلاو ةاضقلا رابخا

 *هيلاوت مايا ىدهملا دمحتمل قئاثولا دقع ىلوتو هيلا ةانبسن ام اذه

 اهنع جرخ نمهف ةبطرق نع جرح ةندفلا ثعقو املف ةبطرقب كلملل

 قزعو ةتناكم ىنداو اهبخاص ىيلقصلا ناربخ همركااف ةيرملا ا

 مزعلاو اهب ةاصع ىقلاو اهيلإ جرف ةقرو أ ءاضق هدلقف هئناسإو هلّصف
 مهيذل ادوهم مهيف ةريسلا نسح لزي ملو اهعماجتب ةبطخلاو ةالصلا

 امسسسسلا ا ل اسلم

 0( نييلتعملا

10117٠ 
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 ةلايل ةرفع ثسل دحالل موسي ةوعثسس ئفوت !نإ كلل مهلا اهبس

 نب بيبح لباصلا لجرلا هيلع ىلصو ع٠ ةئس رخال عقبرل تإلخ
 هب |*عم ةنس رخآلا عيبر ىف ةدلوسو ريظخش نسا لاق + ىماذجلا ديس

 "ركب وباو ىرذعلا .سابعلا وباو ده نب متاحو نابحاصلا هنع ثدح

 ىشبقلا ةركذ مدقت اس ضعب ركذ مهريغو ماشه نب رهاطو ىفحصملا

 7ع ظ

 ىرسالا رداقلا دبع نب دمحا نب ديعس نب رداقلا دبع نب دمحا

 ىكاطنال علا ىبا نع ذخا ربع ابا ىنكي ةيليبشا لها نس
 دهتو ىناوريقلا عرتلا ماشه نب ده نب مكح مساقلا ىباو ىرقملا

 نس عمسو ىنشخلا| ثراح نب دهتو ىورغلا زارخلا نب دمحا نبا

 ةفللاو وحدنلا 'ملع نم ملاص ظح هل ناكو اريس ئداذؤبلا ىلع يا

 نّدرفس ىف قيقحتتلا ةامس عيش تاازقلا ل" بات مل رعشلاو

 اءزج رشع ةسمخ' قب ىوتكسلا هامس اهللعو قئاثولا .ة. رخآ ىهلاتو

 0 م٠ ةنس بقع ىف ىفوت لاقو يررخ نب ده وبأ هنع ثدح

 0 لست صقل ةيف

170 

 جارد الطلق كح ترسم ىلطسقلا جارد نب دايم نض دمحا

 ءاملعلا ةلمج ىن دودعس وه لاقو ىديدحلا :هركذ رمع ابا ىنكي
 عومجحهم ريثك ةرعشو ءاغلملا نم نيروكذملاو ءارعشلا نم نيسدقملاو

 دعاستا ىلع اهب لدتسي لئاسرلاو ةغالبلا ىف. ةقيرط هلو ةملع ىلع لدي

 ردشلا َدْقْنِب الاع ناكو دمحا نب ىلع ده ابإ ُتعتس لاق هلوقو

 دعب مل جارد نبا نم رعشا سلدنالاب نكي مل هنا ثلف ول لوقي
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 نب دمحا الل ءارعشلا لوحتف نس اخل نكي و ىرخا ةرس 5

 نيرشعلا قم اهيرق.تام ىبتئملاو بهبُح واش نع رات ا ج

 أ :ةدلوسو اع[ يم ىفوتو ةرهغ لاق ىديسلا لوق اذه 3 3

 ب |”عال ةاس مرختملا

7 

 هل ثناك ةناجنب لها نس ىسيقلا بوبا نب مساق نب دمحأ

 ةنانس  ىضوتو اهب ىورو اهيف 2 قرشملا ا ةلحرو ملعلاب ةيانع

»# 

 الا/

 للاب رصاتسملا نينسوملا ربسا ىلوم ردِب نب هللا دبع نب دمحا

 نيبو يع 'ئسا نع ىور نادرس,ابا لينكي ةيظوق لها لي وللا
 ايبضورع ارعاش ايوغل ايوحن ناكو لّيدُه نب ركب ىباو ) باٌبُعلا
 « > هتافوو ةربخ ركذو ىِنّبَطلاناورم وبا هنع ثدح عاب ةنس ىفوتو

 ١

 ادي[ كلو ةلطيلط لحا نس وطال ركشأس انما اذا" وبق نيد

 نيسح نب ده نب .ميهرباو ىنشخلا ميهربا نب دج نع ىور رفعج
 ةبس ىفوت نارقلاب املعس نأاكو مهرهغو نومهم نب ده نب دمحأو

 * رهاطم نبا ةركذ ىضاقلا حلا وبا هيلع ىلصو ع
0 
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 نكس نايُج لها نس مككا نب رمع نب ده نب هدأ نب دمحا

 مز بابحعلا يبا

101.12. 



 قلو

 مهدا نب رمع نب دهم هدج نع ةعساو ةياور هل ركب ابا ىنكي ةيليبش|
 ةقثلاو نواصتلاو ملعلا لها نس ناكو سلدنالا خوه 00 ةريغو

 55 مه ةنس هتناور ىل زاجا لاقو حجزرخ نس دهن وبأ هلع ثددح

 3 |[ مال 8

4 

 ابا ىنكي ةلطيلط لدا نس ىوسالا ثراح نب ئيع نب دمحا

 ثيدحلا كل هلم ناكو ةرهغو ده نب .سودبم نع ةدلبب ىور رمع
 ظعي عساجلا ىف سلحسم هل ناكو ةقث ناكو قئاقدلاو دهزلاو

 #ي (516) َّط ةركذ ديك ساغلا

 دل

 ةبطرق كلها نم ىبصعيلا ديعس نب دمحا نب  ىسوم نب دمحا

 دمحأ نب ىبسوم هيدا نع ثدحتي دتولا نياب فرعبو ربع ابا ىنكي

 ىضانقلا اذه دمحا نع هب ثدح هفيلان نم طورشلا باتكي هيقفلا

 دادع ىسف اذه ىسوم نب دمحا ناكو ىبطرقلا قْوُمُس نب ربعوبا
 ىنونو ةهثدس ىر ده نب ماشه هللاب دتعمللا كلذل هسّدق ةبطرقب ىنيتفملا

 ةركذي هيقفلا رفا نر دج هللا دبع وبا .ناكو) ةثامعبراو نيرشعلا دعب

 عمبر لوا ىف ىفوت  نابح نبا لاق هناريج نم ناك هنا ربخمبو
 * (لصالا نم( 2[ ةنس رخال

 دلإ

 ىنكي ُهقْثَو ىساق نميلس ىبا نب ده نب نميلس نب دمحا
 نب سمحرلا دبع نب مساقلا ىبا نع قرشلاب ىور ركب ابا



4 

 عمو |

 هلع ثادح أمهريغو ىورملا دهمحأ قب دبع رذ ئباو. ىئفاشلا نسل

 مع :

 ةبطرق لها نم رافصلا نباب ىنورعلا ىقفاغلا هللا: دبع نب دمخا
 سانلا ذخا ددعلاو باسعلا ملع ى اندقن ناك مساقلا ابا ىنكي

 دقو ةرييثو جرفم نبا ىضاقلا نع ةياور هل ثناكو كلذ هنع

 ردكم عكس نام ىقرتو دوس ل فايت ني رسول
 نب هللا دبع ىبا ىضاقلا ىلع ثيدحلا عمو نايح نبا هتافو
2 0 
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 ىنكي ةبظرق لها نس مزح نب بلاغ نب نمحرلا دبع نب دمحا
 هركذ امهريغو ىليصالا دهم ىباو عبصا نب سابع نع ىور رمع ابا

 بناجلاب مكعلا ىلوتو لضفلاو ملعلا لها نم ناك لاقو ىديمعلا

 نب دهم ىبا نع كلذ ىكد ىديلا دهم مايا ى ةبطرقب ىبرغلا

 ايش ناك لاقو جراج نب دهن وبا ةركحذو همع ىنب نم وهو مح

 ةدلوسو 2807 ةنس ةيليبشاب ىفوتو .نواصتلاو راقولا_ لها نم اليلج

 ظ هي للام قاس
80 

 لها "نس تفكلا ىوسالا ليلخ نب هللا دبع نب ديعس نب دمحا

 ةريغو ىجابلا دهم ىببا نسم هدلبب عمس ,ساقلا ابا ىنكي ةيليبشا

 ةيانع * دل ثناكو هريغو ىرقملا ىكاطنالا نسعلا ابا بحصو

 ىفوتو .قئاثولا دقعو ةرابعلا ف ظىح هل ناكو ملعلل بلطي ةميدق
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 نباب ىؤررعلا ىرطانفلا يراسل نب. ديعس نب دمحأ

 ك0 00 ارك سيررع انإ ىنكلا ساق لها. نم لاجمعلا

 هنع رثكاو ىدؤادلا رفعج اباو ديز ىبا نب دج ابا ىقلو قرشملا
 86 ةنس ةيليبشاب ىضوتو نواصتلاو ضابقن الك رهثك ناكو ةريغ نعو

 « هئركذ امب ةفصوو جرزخ نبا هنع ثدح 16 ةئس دودح ىف ةدلومو

 مال

 ىولُبلا ىسيع نب دج نب ليعيسا نب ىسيع نب ده نب دمحا
 اا ا باب زعير ركب ابا ىلكحي ةيطرق لجأ س
 مساق 007 ةاطاربصت نب ديعس سل ىإ نع ء ةبطرقب ىئور ظفاح

 ةكيب ىطقسلا ساقلا ابا ىبقلو قرشلا كل لحرو ايهريثو زاّزبلا
 ىقلو ةكمب مهءارظنو ا نب بوقعي اباو مضيج نب نسحعلا اباو
 تحببهس نسب ىنفلا ا ىنغلا دبع دهم ابا رضمب

 201 ىبنغلا دبع ىار ابملو مهرجغو ءانولا نباو بئناكللا ملسم اباو

 ثدحتيلا ردنغ رفعج نب ديحتمب اهنيذلل ارْدنُع ةامس هليثو ةداهتجاو

 ىنالوخلا هنع ثدح اهب سائلا هنع ىورو سلدنالا لل فرضنا

 نب دهن وبا اضيا ةركذو ىودملا سابعلا وباو ىرذعلا سابعلا وباو

 ناكو ع[4 ةئس دودح نر ىنفوت لاقو هيلع ىنثاو هخوبش ىق 1

 * [”45 ةئس ةدلوس

 م) هللا دبع

 مرح 7 يبي نسم * ويلا

 نيو

 2058ه

 هيجل



 ول 7 يتلا د“ نع امواج

 0 ا
 5 ١ اي : ا

 7 و
: 

 ةيليبش) لثقا سم يلا ريك نس هللا دبع نب ده نب ديحا

 ةبظرقي عمسو ةزيغو ىجابلا دهم .ىبا نع هدلبب ىور ريع ابا ىثك

 سيححص ربخلاو نواصتلاو هب ةيافعلاو ملعلا لها نس ناكو 0

 8 هركذ 28 ةنس 'دودح ى ئفوتو طغلا نستح لقنلا ميلس بع

 مهنه كرر تح

04 

 ةطانرغ نكس ىلوُألا ىريبلالا ىسسيع نب 0 ني دي

 ةطانرغت هتيقل“ لاقو ىبعشلا فرطملا وبا هنع ىور ريع ابا ىنكي

 ثاداقتعالاب افراع رظنلا قيقد الكت ناك هنأ "تواعا عالم ةكس

 هةركذو هفيلاوت نس ةلمج هيلع ارق هنا ركذو ةنسلا لها بهاذم ىلع

 نعي ناكو ارعاش ابيدآ ناكو 219 ةئس ىفوت لاقو جررخ نبا

 * ىسيع نباب فرع مث اميدق بسحملا نباب
0 

 نب ىيعحب نب بل ىسيع ىبا نس هللا دبع نب دهن نب دمحأ

 ابا ىنكي اهنم هلصا ىكنملطلا 31 ىرفاعملا ناَرَق نب * رمع نب * ده

 رثك أو هللا ناك نحت دمحأ رفعج ىبا نع أبيب ىورو ةبطرق نكس 3

 ىباو ىجابلا ده ىبا نعو ىمصاقلا جرفس نب هللا دبع ىبا نعو هنع

 م ىرغلا ىكاطنالا نس رسحلا" ناو ينالوا ليك 0 مساقلا

 رئاسو ةبطرق ءافلع نس مهرجغو عبصأ نب سابعو ئديبرلا ركب ىبأو



 م

 ده رهاطلا ابا. ةكبب ىقلو صحف. قرشللا كل لحرو سلدنال دالب
 كارع نب دهم نب رمع صفح اباو ىفْيُجْعلا ليربح نب ده نبا
 نب مي نسحلا ابإ ةنيدملاب ىقلو مهريغو مضهج نب نسحلا اباو

 اباو ىوُفدأْلا ىلع نب ده ركب ابا رصمب ىقلو ىبلطملا نيسعلا

 ىرشموُجلا مساقلا اباو ليعمسا نب ركب اباو ىرقملا نوبلغ نب بيطلا
 اوم اي وذن ىقلو مهريغو ناهاس نب ءالعلا اباو

 ده ابا ناوريقلاب ىقلو رذنملا نبا بتك شعب هنم عمسف رابع نبا
 ىرصناو امهريغو نومحُد نب دمحا رفعج اباو هيقفلا ديز ىبا نبا

 مهظعلا نارقلا ملع ى ةيثال دحا ناكو ريثك .ملعب سلدنال ل
 اناسح 3 ابتك عمضنجو ةيناعمو ةهخوستسو ههسانو هساكحاو ةبارعاو ةتاءارق

 هيهف اههف نابتساو هيلع اهيف ربظ ةئسلا لها بهاذم ىلع عفنلا ني

 ةفرعسو هطبضو هعياورو هلقثو ثيدحلاب ةلماك ةيانع هل تناكو

 000 00 0 ايي[ ايل اعباج نسل اظفانخ لمحو هلاجرب

 ةفرعملا نب امدقن ملعلل بلطلا ميدك تاماركلل اريظم تانايدلا
 ءاودهالل لها ىلع ادرجتم افيس ناكو ةماقتساو ةنسو ىّنُه ىلع مهفلاو

 نكس ىلعت هللا تاذ ىف اديدش ةءيرشلا ىلع اروبغ مهل اعماق عدبلاو
 هس اسما مرتلاو هيدا مييعبساو ابستحبم اهب سانلا ارقاو ةبطرق

 سانلا عفتناو هيف ' .لوجستف رفثلا ال جرخ مث انهن دي دجتسيب

 لوجتتللا لوط دعب .اهبف ىفوتف ةريع رخآ ىن هدلب ةكّبملط دصقو هيلعب

 ىراجسجلا ده نب ىسيع نب ليعمسأ مساقلا وبا ىنربخا * بارتغالاو

 0) ةريثك
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 لاقف هيلع ارقن نحدنو اسوي ىكنملطلا رمع وبإ انهلا جرخ لاق هيدأ نع

 لاقف هللا كمحري ملو هل ادلقف ماعلا اذه ُرواجمُا ال ىناف اوُرثكأو اونرقا

 ىقدشنُي ادهم ىمانم ىف ةحرابلا ُثيار
 ديصلاو .ةقوسلا هينخوا لا ليش وبلا الرسلا

 ذي هدب ب هل ذل ممم ديعب علا مثخ دق
 ةئس هللا همحر ىفوت ده نب مئاح لاق ماعلا كلذ ىف ىفونف لاق

 « مع. ةنس ةدلوم ناكو ورمع وبا لاق ةجدحلا ىذ ىن ةريغ داز ع9

١ 

 مال ةنس ةتبس ىلا لحر ركب ابا ىنكي ةيليبشا نم هلصاو اهنكس

 عسا ةزفقو .ارحلا نب هللا دبع ب +نيضافلا سالو ل
 ةيطعو نارهخ نسباو ىدوادلاو دي ىبا نب دهم ىبا نم قرشلاب

 ةربغو ىضاقلا جرفم نبا نسم ةبطرقب عمسو مهريغو ديعس سبأ
 ملعلاب ةيانعلاو ضابقنالاو دهزلا لها نس ناكو اهلها نم ةيليبشأبو

 ت9 ةنس اهب ىقوتو ةنبس ىلا لحرو اهينكسف ةيليبشا ىلا داع مث

 جرزخ نبا هركذ ةئس نونامث هلو + *

9 

 رع ايا 3-00 ةبطرق لها نم فشل دعي نب ديال ديل 5

 نباو ىليبشالا رمع ىبا نع ةبطرقب ىور ءارفلا نباب فرعيو

 لوا ىف. جرخو ةريغ ىيلعو تاءارقب نارقلا هيلع ارق ىعزانقلاو راطغلا
 ةربغو ىجستسالا ديعس نب ةيلس نس ايي عمسو ةيليبشا نكسف ةسسفلا

 دهب وبا هن عمس ىتتوملا لسغي ناكو لضفلاو ربخملا لها نسل للكذ
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 0 تب نارا ل سا 0 1 اتعا 0 لاقو قو نبا

 دي <« هللا ةمحر ابيب يفوتف سدقلا

9 

 ابا ىثكي ةلظيلط لها نس ىبستلا ماثه نب مهربا نب دمحا
 ةماعلاو ةصاخلا دنع امظغس ناكو ةربغو ميسو نب دمحأ نم, عمس رمع

 1 000 نبا هركذ ةثامعبرالو نيثالثلا رشع ىف ىفوتو
9 

 00000 كي ةيطرع لمآ ثيللا نب دهم نب دمحا

 ىور ربخلاو بدالا ملع ةيلع بلغالا ناكو مولع ةدع ىف افرصتس

 © 886 اونتس «هذلومو انبحاض :كنيبللا ةئبأ, عم ةربثك تاياكح

0 

 نيالا لاب نشتردا نب روهج- نب! ماشه نب: دهم نب. دمع
 نعو همعو ةيبأ نع ىور وربع ابا ىنكي ةبطرق نكس ةناشرم لها

 روأجو "95 ةئس حمو قرشللا ىتلا لدرو مهربغو ىجابلا دهت ىبا

 ىطقسلا ده نب هللا ديبغ مساقلا ىبا نع اهب ذخإو اساوعا ةكدب

 دعس ىببا نع ذححاو مضهج نسب هللا دبع نب ىلع نسحلا ىباو

 * ناكو هفيلات نس ملسو ههلع هللا ىلص ىفظصمللا فرش بانك ظعاولا

 ةكس سس نم ةنس ةزاجالاب هيلا بتكو ىزجالا ركب وبا هل زاجا دبق

 مهزيغو ةرزع نب ليعبسا ركب ابار ىجّركلا سابعلا ابا اضيا ىقلو
 زمع وباو هفيئاصت ضعب ىف هللا دبع نسب سنوي ىضاقلا هنع ثدح

 دبع وباو جرف نب ده هللا دبع وباو ىنابطلا ناورس وباو ربلا دبع نبا

7 

 ١

# 
 ا طع ني



 ةأ
 ةدس يلع ريخلا ميدق الضاف اعلاص الجر ناك لاقو ىنلوخلا هللا

 وبا اضيا هنع ثدحو هللا مسحب ح الصو مين ةدايبو ملع ةيقب ةماقتساو

 دوقعلاب رضبدلاو لضفلاو ملعلا لبمأ نيس ناك, لاقو جرزخ نب ده

 ف. هازو ىدبطلا لاق كلذكو ع. ةنس ةبطزرقب قونو لاق اهللعو

 هب. ةنبس نوعيبسو مخ: نيا هو ةيررتخ نيل لاق: ةريجللا اح

9 

 لها نيس ئئايبلا عيصا نب مساق نب ده نب. مساق نب .دمحا
 مساق هدجا نع ده نسب مساق هيدا نع ىور ط رمع ابا ىنكي ةبطرق

 لها نم ثدحتسس ةيف لاقو ىديدتلا ةركذ ةاور ام عيمج عبصا نبا

 وبا ىنايبلا ىئدشنا لاق مرح نب دهم وبا ىندشنا * ثيدح تيب

 م مس 9 / 7

 الاغقلا ذب ىذلا ملعب اًشِيرق ةيشي مل ىشرقلا اذا

 ؟ الاخ هس :نسحا. تيالبعلا ىذب مهدت ىنب سوت .نب نشيعف
 ردص ىف نايح نبا داز) ع. هنس ىفوت لاقو ىنبطلا هنع ثدح

 لبق لطعت دق نابكو ضابقنالل ديدش ارهاط .افيفع ناك لاقو بيجر

 117 ةدقحلا لاف ةل ةدمد هثوس

 ةبطرف حملا نبا دلاخ نيد ني طردبكا

 نب سنوي ىضخاقلاو ىتزانقل فشلا ىبأ نع ىور رمع ابا ىنكي

 نع نثكاو: :ىرقملا بلاط نيا: نتي :ةزكيو شوتتا ىيادمت نانا

 ط) ورمع ان ىيحب نبأ 0) دمح نبأ 0) .عالكلا

101.14. 
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 ١ افلا 0 لأي جلل دب ىباو دادتعلا ىلع ىباو هب .شضتخاو

 ْ نجار ؛قاققلا نب دهم واو جرج نب ىرطلا ىباو ىجرزخلا

 دقو هلقنو ةقياورو هعمجو ملعلا دييقتو موهشلا ءاقلب ىنعو مهريغوا» تابذ

 ةثدرْوا اس مهبقل نيذلا دخوبش ىلع همالك نس اذه ىبانك ىف ُتاقث

 اقارب قنا ءار قلاب الام اعرو الاف اني قت" اناكو ةظنح نم ةقلقتو هنع

 ةيمست بانك ىلع تارقو + اهانعس ىف ةريثك ابتك فلاو ابل اطباض

 موي اللا همحر ىدهم نب ريع وبا ىفوت هباحتصا شعب طخبب ةلاجر

 ' موي 'نفدو عا“ ةنس ةدعقلا تل نول لاورلا تقو تبسلا
 ايد 0 نكي مهلا لضو ةيلس ” مآ ةربقمب رصعلا ةالص دعب دحالا

 ىبا نب كلملا دبع رفظملا م ايا ىف موع ةنس ةدلومو ىرقملا (بلاط

 وراك شم ماما 1 كنادم' ريا "ناهز مدفن هتك لشن
0 

 ةرببلا لها نسم ظعاولا ىريبلالا عيبرلا ىنا نب بويا نب دمحا
 نب هللا دبع ىبا نع هدلبب ىور سابعلا ابا ىنكي ةبطرق نكس

 لاطب نب نيميلس بوبا ىبا نس اضيا عمسو) ةريغو نينمز ىبا

 بدا باتكو هفيلات نم ليلجلا ةءاط ىلا ليلدلا باتك ىسويلطبلا

 ةملسو ىرفعجلا ديعس ىبا نم اضيا عمسو اضيا ةقيلأت نس مومهملا

 نسحعلا ابا ىقلو حو قرشملا ىلا لحرو ىجسسالا ديعس نبا

 لااللل مز اذه هب :لباقيلا زارطلا لضا ىن هيلع ُلعملا خربت

 ديلع ملعملا « هصن أس روكذملا لصال ةرط ىن هيازاب ناكو هيلع املعم

 + ةيجرتلا و سبركد ريغ نم همسا ىلع ةزطلا ى لاوكشب نبا هديق

 6 - ممسم سم



 . نبا دو 1 يا لا يي كاوا فر نسال“
 7 9 1 ب ممم ا 00 4 أديع
4 14 

3 

4 3 

 امهريغو ىدوادلا رصن نب دمحاو (لصالا نم ( ناوريقلاب ىسباقلا

 سليعمم دل ناكر ارعاش ابيدا اهرو ايإ ظلي ضاق ل 0

 ناكو لفحلا نم ةياغ ىن هيف سائلا ظعب ةبطرقب عساجلا دجتسلاب

 نسبا لاق هب نيملسلا هللا عفنو هيلع نومحدزيو هيلا نوركبُي سانلا
 نفدو اع[ ةنس ةرخال ىدمج نم نيقب عبرال ةاجنف ىفوت نايح

 سانلا نزحو هلثم ٌدْهَعُي مل ميظع لفح هتزانج ىف ناكو صضبرلاب

 نوكربتيو هب ىنوثولي اعابت اسايا ةربق اوبظاوو اديدش انرح ةدقفل

 جب "4. ةئس دودح ىر ةدلومو جرزخ نبا لاق هند هللا ىفع هب

11 

 اننيإ ىفكي ةبطرق لها نس ئرسالا ظ 4 ليكَذ نذ ديفس لإ 01

 ناو هللا نوع نباو ىثيللا ىسبع ع نع ةيلولا ىور مساقلا
 ىبا نع ذخاو زارخلا نب هللا دبع مباوط ىعيلفلا ديم تاو اءرفم

 اهرصتخاو تارس هيلع اهعمس ىربكلا ةحشتلا ندقلاتو# ىدنبلا نب رمع
 ىلا لحرو « اريصب اهدقعب ناكو اءزج رشع ةسمخ ىف اذه مساقلا وبا

 ذخاف ناوريقلاب ديز ىبا نب ده ابا ىقلو ةضيرفلا ىتاف قرشلا
 ةقث احلاص الجر ناكو هفيلاوت نم كلذ ريغو ةئودملا نإ ةرصفخمم هنع

 ملحلا لها نس ناك لاقو ينالوثحا هنع ىور ةيايرلاج لخلا 00
 قاقشلا نب ده ىبا باحدصا نيم لودعلا ىف ادودعم مهفلا ع

 م.اقلا وبا ىفوتو نايح نبا لاق امل اقيدصو نوحد نب ده ىباو
 موي روج, ةدلوس نيعسلا ىلع فين دقو * ع+ اةنيب ىلوالا ىدمج ردص 1 اذه

 م سعال اس
 نإ ليف ١ ه0 ؛ليئناذ ن ) ىتلقلا



 را[ 4 دولا ب |(

 1 ب ةرايشا لها نم ا ول

 أ البلا 1 نسل ابا' اهبف ىقلو قرشا ىلا ةلخر هل .ساقلا

 هدي وا نين! ةيطرقب : عسر اضريغ :نءواا مهل ظخاو ا رفعج
 مهربغو راطُعلا 3 ىدنهلا نباو. ىركلا نب زمع ىننباو 2
 اال ماب لعلا ع قياثولاب اريصب, ملعلا ىف ابنفتنل ناك
 : يب سال, ةحس أ ةدلوسو 5 ذئس ىفوت و 0

 السا 0 ىطساولا جلا ىبا نب ب

 نا ا  اااادم ىلا نع فير. يع ابا كي ةبطيرق نكس ةزيق
 لاا ا ا يزاع ىبادللا ديعوبا ديفا ييديج يلع .ةءارقلا لوبي

 ةرخالا ىدمج ردص ىف ىطساولا قوت .نابخ نبا لاقأ « حالصلاو

 0000 0 لم نس سلا دويسم ما هنا ركعتي من
 # ةرصرب

 1 ظ

 لها نس ناك ربع ابا ىتكي ىجابلا ىوحتنلا مراص ا ظ

 ندا "بنكي اوفاع نظحلا7 ةدوجو ناقتالو طبضلاو ةلماكلا ةقرعملا

 دهثو ىطيرجتملا ىسوم نسب نوره رصن ىبا نع كلذ ذخاو ةفللاو
 « هنع سانلا ذخاو ثدح دقو هب :صتخاو اريثك هلع

 2 ٠

 قحسا ّىبا نع ىور ةلطيلط لها نم ىراصنالا ْةُح نب دمحا

 ط) طساو
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 طغحلا ريثك اعضاوتس الضاف ناككو ثرح ىنب دمحأو رفعج ىباأو

 «رداظم نبا. ةركذ عمو ةنس نبعش ىف ىفوت نارقلل

 |زع

 دلخس نس ىقب نب دمحا نب نمدرلا دبع نب دلي نب دمحا

 دلخدم هينا نع ثدح هللا دبع ابا ىنكي ةبطزق لها نم ديرب نبا

 دمحا نب دهم ىضاقلا هنبا هنم عمس ةفلس ةياورب نمحرلا دبع نبا

 ] دمحأ مساقلا ابا ىنفملا مشلا ةديفح هنع تلاسو اذه ريغب هملعا ال

 0 ملعا الو- اذه ننم رثكاب .هفزغا,ا“ك لابقو دهحا نب ذهن نبا

 * ىنواصتلاو ضايقنالل نم ةباغ ى. ناك ىل لاقو ةتافو

0] 

 لها نس طاشملا ناب زعل ىبيجكلا دع نب هللا دبع نب دمحأ

 ةقث .ناكو راهتسفلا نب هللا دبع ىبا نع ذخا رفغج ابا ىنكي ةلطيلط
 هيلع تبلغ دق ةدابعلا تناكو حالصلاو عرولاو دهزلا لها نس

 « رهاطم نبا هركذ

 م01

 ةقروبم ةرب زج نم ىريرجلا ىضاقلا .ميلذ نب ليعيسا نب ديح]
 نب هللا دبع ابار صالخلا نب ديحا نب دهم عمس رمع ابا تكي

 سو ةثاتغيرالو نيغيرالا لبق هن انعبس لاقو ىكينحلا ةركذار ,اطعلا

 دهم ئنثدح لاق مساقلا نب دهم انثدخ لاق صالخلا نبا نع هعياور

 لاف اا نع اقل نبا نم قويكسم نم كتراشلا ع ناد
 مم. وى. لاقف ةيوك“ نم :ىل لهف اسفن تلتقى «رثعأ نب كلا ذل ل

 3 در أبلا ءاملا برش رس رثكا



5 

 للا (١ 2 ىلا ذب نب يي قب دز نب دنحا
 رفعج ابا هبحاصو نيسح نب ده نب ميدربا نم عمس رمع ابا ىنكي
 ناكو ميلصافاو نيبلسلا رايخ نم ناكو ايدريغو ده نب دمحا

 00 دولا نا ىلإ ةكتوتي امنا ليلا نس رو هل

 «+ ط نبا ةركذ

5 

 0ةبطرق لها نس بيدالت نباب ىنرعملا ىوحتلا مساق نب دمحا

 بدالكو ملعلاب ةيانعلا لها نم ناك رمع ابا ىنكي ةيرملا نكس
 ةرشع ثلكل ءاثالثلا ةليل ةيرملاب ىفوتو نسلا ةثادح ى ٌةَرِصُْب قكو
 ءاثالثلا موب ربهظلا ةالص دعب نفدو عع[ ةنس ةدعقلا ىنل تيقب ةليل

 * ىديبرلا ديلولا وبا ىضاقلا هيلع ىلصو ةعيرشلا نر
 ] ض5

 ةلطيلط لها نم ىبيجمتلا ىفسولا نسي كب حا سان نب دمحا

 نب دهم ئنشخلا نع ىور ُهّساَر ٌمفرَأ نباب فرعيو رفعج ابا ىنكي
 ارعاش هيف اسار هقفلل اظفاح ناكحو امهريغو نينذ نب هللا دبعو مدربا
 ةقاح هل تثناكو طورشلا دقعب افراع هللعو اا اريصب اعوبطم

 لاق رهاطم نبا ةركذ |عع» ةنس ءاروشاع ةليل ىفوتو عساجلا ف

 ١ <« ملعلا كراش موهلا نولوقي هتزانج + موي سانلا تعميسو

1 

 ريع ابا ىنكي ةناجنب لها نم ىرقملا عيبرلا ىبا نب دمحا

 هر (عالك) 5) علك ةربقس نم

3 

0 
1 
, 
1 

3 



 خا/

 ةعامجو ىرساسلا دمحا ىبا ىلع ارق راثالاو ثتاءارقلا .لها نم ناك

 + ريدم نبأ هركذ 221 ةنس ةيرملاب ىفوتو ءارقألل ردصتو هاوس

 أ||

 ةلطيلط لها نس ىبيجتلا ىديدجلا نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ

 ديُحو سابع نب ده ىبا نعو هيبا نع ىور سابعلا ابا ىنكي

 قاليخإ هلو اهيف سح قرشملا نيبلا ةلحو هللو يري ربعلاو زاتع نا
 « ط ةركذ 27 ةخس قون ةميركخ

 أ[

 ابا ىنكي ةناجعب لها نس مل ىلوس ىبلغتلا قيشر نب دمحا

 ىلدجأا نيسحعلا . ىببا نب دمحإا مساقلا لب] لحلو ناو
 لكوني ]نبي .دهلولا كبار ىلا سلو ةرثص ىلا نص بالا

 وبا هنم عمس اظفاح هل نادكو هففلا ى هيلع رظونو ةبرملا ىف رووُشو

 * ريدم نبا ةركذ 12120 ةئس ىنونو هيلع ىتثاو ندارو نب قحسأ

 أ[

 انآ نكي ةيليبشا لها نس ننارهلا بيعش ب ل 0 ا

 ىعاطنالا نع ةبطرقبو ةريغو ىجابلا دهم ىبا نع ةدلبب ىور رمع

 ءاكذلا لدا نم ناكو مهريغو ىديبزلا ركب ىباو جرفس نباو
 انس لمكتسا دقو 1229 ةنس رفص ىف ىفوتو ملعلا بلطب ةيانعلا مّدِقو
 * جررزخ نبا ةركذ * موب ةئس رفص ى ةهدلومو ةنس نيعستو

 أ

 بيدالا رصن ىبا نع ذخا ريع انا ىنكي ةيليبشا نكس ةبطرق
8 

20 



 نم ( ناكو نشح رعش هلو 0 دا ىف اساسا ) ناكو 06

 6 + [2إ29 ةنس ةرخآلا

5]] 

 نفعا نق قيثو نبا:) دعاص نسب دهن نب نمحرلا دبع نب دمحا
 نب ىهحتي ىنوماملا ةاضقتسا ديلولا ابا ىنكي ةلطيلط ىضاق ( ىبلغتلا

 ناكو امهريغو ىعزانقلاو سيطف نب فرظملا ىبا سع اهب ىورو

 هروشا ىف اسراص قعلا ىف ابيلص ايرحمتم هئاضق ىف ادهتجمم

 سيل ايضاق ىفوت ميئاقل ىف ابغار نيعلاصلاب احربتم اهلك

 هدلوم ناكو* ( ضعب )رداطم نبا ركذ [229 ةنلس نضمر رهش نم نبقب.
 ريو * |*80 ةنس

1]] 

 نسم داوعلا نباب فرعي ىندصلا دامح نب سوي نب دمحا

 او ىنشحتلا ميهربا نب ده نع ىور ركب ابا ىنكي ةلطيلط لها

 مهاوس ةريثخ ةعامجو دمحأ رفعج ىبدا هبحاصو ريظنش سب قحتسأ

 6) ىف نأكو هللا همحر نالوملا هدر جملا نم لوالا ةرجلا رجمن انه

 لوالل ءزخلا رخا «هصن ام هنم ةرطلاب لصالا ى ءزجلا اذه رخا

 نس. لوال عيبر ىسعنم ليللا ردص نينثالل ةلهل غرفو هلل ديحلاو

 ىهتنا « (لاوكشب نبا طخ نم) ةثامسمخو نيثالثو عبرا ةنس

١ 
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 لع ةءومسم ابلك هببك تناكو هاور امل طبضلا نسح ناكو

 ىضوتو ةقنلاو عرولاو ريخلا لها نسم نارقلاب املعم ناكو خوهشلا

 *« ط .ةركخذ عع ”ةنس

1 

 نبي ودع نيب ده نب قيمس نيرتمجل نك يكب لكلا
 هبسن ركذ اذك ىلع نب ده نب رسْيلا نب برُح نب لصاو

 ابا ىنكي ريدفلا ميلقا نس قشسد نم مهلصا نا ركذو هللا همحر
 سنوي ىصضاقلا نع ةبطرقب ىورو ةلطيلط نكس ةبطرق لها نس رمع

 ركب ىبا ىضاقلاو سيظف نب ىفرطملا ىبا ىضاقلاو هللا دبع نبا

 ديع ياو نورتع نب بويأ ياو ءانخللا نب كلا يخل 0 ا

 نيئُمُز ىبا نباو داّدحلا ىلع ىباو ىبيجتتلا ركب ىباو سوُنُب نبا
 مدارس ةريثك ةعامجو ىبارهولا مساقلا ىباو ناسرلا نباو  ىزانقلاو

 فرظملا ىباو بيطغملا سابع ئج ادي نا ري
 0 مهريغو ١ ىلاجسعنعلا دهم ىبارازدتس ل كف سل
 نب رمع وبا ةهالوو ا.هنكسف ةلظيلط دصقو ةئدفلا ىف ةبطرق نع جرخو

 ةريس نسحاب مهيف راسف ةرّيبلظي اسقلا ماكحا اهب هئاضق مايا ءاذجلا

 هتياورو هعامسو هبتكو ثيدحتلاب 2 ةيضقلا ىف لدعو ةقيرط موأو

 ناكو مولع ةدع ىف ةكراشملاو ةظقيلاو ةهابنلا لها نم ناكحو هعمجو

 م) ىلايجستشلا 3) نمدرلا دبع نب رهامج ركب وبا هنع ثدحو

 نم ىريبلال نسعلا وباو رهاطم نب رفعج وباو ىفراشلا دج وباو

 (لصالا



 0 ل لا ثلا ى رظن دق ناكو اروقو اميلح ابيدا

 2 برخو ليللاب بزح هنم هل ناك نارقلاب نيدجتهتملا نم ناكو هب

  ةجاحت وا ةالصل 96 باس جرخمي ال هرادل مازتلال رهثك ناكو رابنلاب
 سافلا طلاخب 5 لفبلا  ىتح ةسفنب هجسثاوح ءارش لواختب ن اكو

 0000 يلام نع دحعي اس لريثكحا ناكو مقلفلدب الو 1011

 رايك هَديِدُج راسي ْوُل ٌةرْصِو بائشلا ُماَيَأ دلل

 راصق رورسلا ماي كلذكو ةراهئو ُهلْهل رصف ناك ام

 نب رمع- ابا ركذ دقو ىرقلا ىريبلال نسعلا ىبا طغخب تارقو
 نسح املاص الجر هللا همحر ناك لاب هخويش ىف اذه قيمس

 ايلحتتم مهراثال اعبتس ةنسلا لها ى ابختم عشاوتلا ريثك قلغلا
 تركو ةتريس انهي تديحف ةرببلالا ءاضق ىلوو مهرابخاو مهباداب

 ا يكب تداكدلف لل قلبعسب ناك هيرلل
 ةداهع باداء نم اسوي هعم تركاذتو لاق اهنم شيعيل ليعلاب

 بتكلذ ل 3 لو ةفدعباتكو يدرلا

 اب طم يلبك اللف ةعقار. ١ ذي نب مي انا م
 نفرح لاست كاذ ب ليفكي' ةلباسُم ىف ليلُع س زبك ال

 هسفنل ىندشناو هللا كافش تنا فيك ليلعلل دئاعلا لوف ىنعي

 ريسبلا اذن اننا
 ليلك بنل ةمقاك البلك كفل اذا
 اليمج الاقم لوقو هيلع لوطت: الو

 اليبث اًميكح نكت هلع كلشفب مو
 ةرخالا ىدمتجل نولخ عسل هدلوم ةياكحلا فيرط ربغخلا يسلم ناكو



 إ ١

 ةثامعبراو نيسمخلا دودح 6 ةلطهلظب هللا همحر ىضوتو مالا ةئس

 نبا ةافو تناكو .نيقع نب ده ودأ هيلع ىلصو قرقلاب نضدو

 ع« (عهإ ةخس ةدعقلا ىلا ىف ىيهفع

4]] 

 نكسو ةبطرق ءاملع نم ةعامج نع ذخأ رمع ابا ىحكي ىبايتلا

 ةسلَو 0 0 بجر قر 0 لافو ابل نبأ دنع“ بتئيلخح ةيلييشأ

 0-9 نونامثو 0-065

 [[ؤ9

 ةٌدانَج ىبا نباب يعي دهازلا ىفدصلا رمع نب ده نب دمحا

 7 نم ناكو م دب نب دبع را يآ 0000

 اوايع نيش ادلا نع ءانضيقفم امام ا نيندلا كرو لشلا ملعلا

 ةباورلا ىف دخو 0 اريثك ناكو نيملسملا روغنل امزالس ةهخيدب

 ناكو اللف ىور ىتح ثيدح الو ةلسم رى ىظخلاعولس »ل ا

 05-52 اكو 21 نسما نإ 01 2 ' مل أي رمح تس ةهيتكل ظبيضلا لودجج

 مامت هيلع ىلصو 25. ةنس نس لاوش ى ىفوتو هبتك نم ايش دحال

 م رهاطم نا باتك سس <« نوماملا رضحومو ةماقاو ناذاب



 اهئ 00000 زب ل ىراضال دمحا نب نيضذ نب دمحا

 بلاط ىبا نب ىلع نسحلا .ىنا نع ذخاو * ناوريقلا نكس مث 01+
 مث اًيْوَرلا ةرابعب ملع هل ناكو هريغ نعو هفيلاوتو هتياور رثكا رباعلا
 0 ى ةودعلا دالب نم دامح ةلعقب كلذ دعب ىفوتو ةيناد نطوتسا

 ا 2 هريدم نبا ةركذ + اماع نيعبسو سمخ نبا وهو 28. ةنس

 - كواعم 1

 ىلع اهيقف ناك ريع ابا ىنكي ةناجنب لها نم نيصخ نب دمحا

 ابا بححصو اريثك هطخمب ابنم بتكو راثالاب ايدتعم نكلم بهرزم

 مهريغو تاوحلا نب دمحا اباو ةرفض ىبا نب بلهمللاو لقيم ديلولا

 نيتنثا 3 251 ةنس ىفوتو تكلذ نس يباف ءاضقلا ىلا ىع

 * هنع ىورو جحرزخ نبا هركذ اهون وأ ةلس نينسو

 لان

 0 ل النمل تفعت نبادلحا نب :تيغت نب دمحا
 ةسايرلاو مهفلاو ةعاربلا لها نم اهئاملع ةلج نم وه رفعج ابا ىنكي
 ةغللاو باسحلاو ضئارفلابو هللعي ثيدعحلاب املاع اننفتم ملعلا ىف

 عنقملا ةامس نسح باتك اهيف هلو طورشلا دقعو ريسفتلاو بارعالاو

 امهريغو سابع نب ده ىباو دم يب مدع سبا دا ىلغ فور
 000 ةنس رفص ىف ىفوتو لاملا عمجمب افلك ن اخو

 ع« ط ةرك

 لل

 نجلا ابا ىنكي ةيسنلب لها نم هللا برخ نب دم نب دمحأ
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 5و ةنس ىضوتو هقفلل اركاذو طورشلاب ايلاع هدلبب ايمفم ناك
 « رددس نبأ ةركذ

 لل

 ةجيستْسا :نسم هلصا ضايفلا ىبا نب دهن نب ديعس نب دمحا

 نب نسي نم ةجحتساب عمس ركب ابا ىنككب ةيرلا نكسو

 ىقيفع سب رمع ئباو ىكتملطلا رمع ىبا نس ةيرملابو سورمع

 عيراخلاو ربخغلا ىف ىيبلات هلو مهريغو ةرقص ىببا سب لعبا

 * ريدس نبا ةركذ ةنس نينامثلا قناخ دقو 20 ةنس ىفوتو
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 نس  ىبيجتلا ىح نب كلما دبع نب ىح نب نيسحلا نب. دمحا

 ملعلاب ةيانع ةل ثناك ردع ابا ىنكي ةيليبشا نكس ةبطرق لها
 ةهابن اذ ىناسللا سوصف رابخألل دازال/ نسح ناكو حويشلا نس عامسو ظ

 م09 ةئنس ةدلوسو [209 ةنس نسضسر رهش خ ةظطسقرسب ىفوتو ةلالجو

 نب دهم ىبا: نع ةياور هل ثناكو هنعن ىورو جر زخ نبا ةركذ

 + اهنع فرص مث ةنفلا ى ةبطرقب ماكحالا ى رظن دقو ةريغو ىمان

1 

 انا قكي ةلطيلظ لها نس + افدصلا «تليفنا نم دع نب ديلا

 ىورهلا دمحا نب دبع رذ ىبا نع ىورو قرشملا لل لدحر رمع

 امهريغو ىعوطملا ىزاغلا ىلع نب ده ركب ىبا نم عمسو هل زاجاو
 نب دق با انهيش لن تسكر ةنط كرر املاك 2

 نرعيو ىراشببلا سو ظفحتي ناكو ةاور ام ةزاجاب باتع

 اريثك ةقث ناكو اريثك ثيدحلا نس ركذيو ىرورشلا رضعهبو هلاجر
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 رهاطم نبا هضعب ركذ ءاشخلا ديز وبا ىضاقلا هيلع ىلصو 1209 ةنس

 آو
 "اهيكاحو ةيرملا لها نس ىناشغلا دوسا نب ميهربا نب دمحا

 نس ةعامج ىقلو 0 265 ةحس قرشملا 0 لحر 8 مساقلا ابا ىنكي 161.17

 « ريدم نبأ ةركذ 259 ةنس فوتو ءاملعلا

 ظ تا

 لقا نس ناطقلا نباب فرعي لاله نب ىسيع نب دج نب دمحا
 ىبيجتتلا ركب ىبا نع ىور رمع ابا ىنكي اهب نيتغملا ميعزو ةبطرق

 نب دهم ىباو قاقشلا نب دهم ياو هللا دبع نب سنوي ىضاقلاو

 اظفحو املع سلدنالاب هنامز لها ذب ناكو امهدنع رطانو نوحد

 نسم ءاسلعلا ىنالتخإو لئاسلا ةفرعبب اًرَط سانلا عربو اطابنتساو
 قئاثولا ملع ىف ذوفنلاو ىواتفلا ىف عبطلاو مهريغو بهذملا لها

 قونف ةيرملا ةماح ديري ةبطرق نس جرخدف 2007 ماكحالاو

 ةنس ةذعقلا ىذ نس نهقب عبسل نينثالا ةليل اهب نفدو عاب ةزوكب

 ىف هيبأ طب دجو هنا كلذو م09. ةنس ةدلوسو نايح نبا ةركذ ع

 ةدش قروشلل رهظتسملا همدقو ماوعا ةرشع دمحا ىئئال مك ع.. ةنس
 * 0 ريشب نب نمحرلا دبع هيضاق ىدب ىلع ع

1 
 ل000 ا لب نسوا نب _سحزلا اكبع نباده نب دمحا

 معلا

 3 ءاشحلا نبا 0) رشب

 ٠ نمر رهش رلسنم ى. ىفوتو ادغلا ىلع رقفلا لَسْقُي ناكو ةقدصلا
 2720 ااا3-09[0زر١ئ_ ا



 كه

 :ناجيو ةريسلاب .ةاسنإل مهبل ناك ربع اننا ىكشي 0
 نينُمُر ىئبا نباو ىدهبزلاو جرفس نباو:برز .نب ركب ابا .بحدصو
 جرزخ نب ده وبا هنع ثدح لصضفلاو ملعلا لها نس ناكو مهءارظنو

 ب مل. ةناس ةدلومو 1201 ةنس ىلوالا ىدمج لهتسم ئف قفوت .لاقو

 دبع نبع ىور ريع ابا ىنكي ىقلاملا ىرقملا طهرسج نب :دمحا

 بيدالا. نميلس نب دج هيلع ارق ىرقملا ماضع نب لّسْوُم نب نمحرلا
 ْ ب هللا همحر اند يش

 زل

 دهم نب هللا دبع نب ده نب دمحا نب ىيحب نب ده نب دمحأ

 ةبطرق .لهإ نس ءاذجلا ناب لاؤرعي. مهلا دوات/ىبم بارا 1

 بلط ىلا اريغص هيدنو هتباور رثكا هيبا نع ىور رمع ابا ىنكي

 دبعو دسا نب دج ىباك همقو ى ةلجلا خوجشلا نس عامسلاو ملعلا

 مهريغو ىبارهولا مساقلا ىبباو رصن .نب دهعسو نيفس نب ثراولا

 ءادتبا ناكو هيبا ةجرد هيف كردا لاع عامس كلذب هل لصحمف

 تقرتفاو ةنتفلا ثعقو ذا 5 هئطو نع الجو اهوحنن وا موب ةئس ةعامس

 ةئددمب ءاضقلا ماكحا نيل ةيرملاو ةظسقرس ةنيدم نكسف ةءامجلا

 افرصتم ناكف ةبطرق لل ةريع رخاآ ىف ىرصنا مث ةينادب مث ةلطيلط
 الإ م ا ىلع ورا لاغق ىضفوت نا ل ةبطرقو ةيليبشا ةنيدس نيب

 نيعبرا ى نّدْعلا رصخس ىظطخب ثبتك لوقي ءاذحلا نب رمع
55 0 

 ط) ريبج ط) ةبط رق
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 مهأطواو الح سانلا نسحا رمع وبا ناكو لاق ةيرملا ةنيدمب اسوب

 لاقو لاق هناوخا يئاوح ءاضق ل مهردباو ارشبو ارب مهقلطاو افئك
 نيقب عبسل هنم ةيناثلا ةعاسلا ىصن ةعمجلا موي تدلو رمع وبا ىل

 كتلخ ةليل ةرشع ثالثل ءاعبرالا مدن ١ قاف أ 1186+ ةخلس نرصس قيبكم "نم

 لاق ىناسفلا ىلع وبا هركذ ةيليبشاب (217 ةنس رخال عبر نسم

 موسم نهدي عبرا نولخ رشعل سيمخلا هيدي وم قروي

 ىبلصو مهظع فقري ءفوانج - مي ناكو نيراقتفلا ةربقمب ةعمجلا

 هللا ىلع دمدعملا ةتزاغج ىف ىثسو ١ ىرْثْشُبْلا غبصالا وبا دهازلا هيلع

 « الجار دابع نب ده

 أ ١

 نس بلاط نياب فرعي ىميمتلا دمحا نب هللا دبع ني دمحا

 ده نسب ميهربا مساقلا ىبا نع ىور رفعج ابا ىنكي ةبطرق لها

 ىبا نب نمثع ورمع ىبأا نعو + هنت واح, قالا لياركو نبا ٠

 ىمانقلا ءاذحلا ننب ديم نب دمحا رمع ىبا نعو ىسقافسلا ركب
 لاقف هنع هُيَلاَسو ثيغم نسب نسعلا وبا انخيش هنع ىور مهريغو

 دجتسمللا ارواججسس ةالصلا ريثك اعضاوفم ارو الضاف انّيذ ةقث ناك

 نس هيلغ ًاَرقأل هيلا قلتخا تنك ىل لاقو هيف ةالصلا مزتلي عماجلا
 تقولا لوا ىب عساجلا كل اسوي هعس تلخدف 1 بدال بسك
 لاق ةجاخ ءاسق َّىِلَع نانف ىنرظتنإو ىعضوم كلم بهذا ل لاقف

 عساسجلا نم ايفخ اعضومس لخدف ادبا هيلا رظنا اناو ىنع ىزاوتف

 0 ةيظرق . 6) ىريثبلا ىرتشبلا



 ا

 ا

 رثكُي هتيارف هيلع ظقاز ثسيلا”قوط نا بسطعتي وهو ذيلا قرا

 ةالصلا ثتقو برق نا كل كلذ نع رتفي ال دوجتسلاو عوكرلا
 ثصقنا ىسع ىديس اي هل تلقف هل ىراظتنا عضوم ل جرخف

 رضحو نسحلا وبا ىل لاق ارقا هللا ءاش نا تسقنا لاق ةجاحلا

 "نفوصوا ىلا: لاق ءاذحلا نب رمع ىبا ىلع ىرامجدبلا ييحتص انعم

 م0 ةنس نونلا ىذ نب ىيحي نوماملا مايا ىف ةبطرقب هللا همحر

 نأ ئصوا وهو ةنيدملا لخاد ةديسلا نالزغ دجحسم سكب فدو

 < هت نفدب

 سر

 ريغ انآ نكي ةيرملا لها نم ىئاتسغلا دوسا نب ده نب دمحا

 * ريدم نبأ ةركذ [219 ةنس ىفوتو ملعلاب اينتعم الضاف اهيقف ن اك
2-539 

 اا

 نيئارفأ هفلاو بدال 0 0 2 لا 7 فرعيو رفعج

 اكراشم لئاسلا ى اهيقف ءاكحالت ى !رواشم اهنفلاب ايرد ةغللاو

 ها عد اعضاوتم ناك ريسفتلاو ثيدحلا مرش ى.

]| 

 نم ناكو ربلا دبع نب ريع ىباو ىكنلطلا رمع ىباو لغيم نبا
 + ريدم نبا ةركذ 39 ةنس ىف ىفوتو لضفلاو ملعلا لها
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 و 0 ١

 1 0 0 0000 : اا

 يل مى 7 سبت نارقلا سانلا ارقاو ةريغ .نعو 18+
 نسخ ٠ 0 ير لاا اللا ياعم امثل

 ٠ « ريدم نب مساقلا وبا دنع ذخاو ىرقلا

 اذ

 اهتاهقف رابك سو ةناجبب لها نم ىهحي نب ىهحي نب دمحا
 ااا ا هل ىفوتو مارح آو لالعا "و .ىففتسُي نكح 5

 + ريدم نبا ةركذ مؤإ ةنس ةدلومو ريدم

 [| ١

 زفعخ ابا ىنكي ةبطرق لدا نم ىومالل قرر نب دهم نب دمحا
 هللا دبع ىبا نعو ةدنع هقفتو هيقفلا ناطقلا نب رمع ىبا نع ذخا

 هنس عمسف ربلا دبع نب رمع ىبا ل لحرو هيقفلا باتع نب ده

 هيقفلا دهم نب قحلا دبع هل زاجاو ىرذعلا سابعلا ىبأ نع ىورو

 اركاذ هيف اسدقم ىارلل اظفاح اهيقف :ناكو هُقلّأو ةاور ام ىلقصلا

 نيكولوا تفعسي 'سبف اردص ىونفلاب افراع لزاونلاب اريصب لئاسملل

 عفنو ةدنع هقفتلاو ةسرادملاو ةرظانملا ىف هيلع ةبطرقي هقفلا ةبلط رادم

 افيفع اميلح اعضاوتس انيد الضاف ناكو هنع ذخا نم لك دب هللا

 ملعلاب ةوفصوو انخويش نس ةعامج هنع.انربخا ةماقتساو ىده ىلع

 اكلإ انك لاقل نيف نب . سجل وبا انهيش ةزكذو لبتفلاو

 مملعتلا ىلد انصرح مضرثكاو ةملثك مهنيلاو لئاسلا ملع. و1 تيار نم
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 مل لاق « ثيدحلا ىلع ىف هل ةكراشم يلع. عرف بلاطل مهعفئاو

 رفعج وبا انخيش ىفوث هللا همحر دمحا نب ده.هللا دبع وبا ئضافقلا
 عالا/ ةنئس لازنش ناس نيقب سمج نينثالا ةليل ةاجدف قزر نبا

 نسحلا ىبا طخب تارقو عا ةئنس ةدلوم ناكو ضبرلاب نفدو

 ةالص ىف هدوجتس ىن هعمس هنا ءابرغلا نس ةبلطلا ضعب ىنربخأ لاق

 + للا ةمحر كلذ ناكف 4ةئيم ةنؤم ىبتسأ مهللا لوقي هتوم ةليل ءاشعلا
5 

 نب ناذلف نب .سنا نبب ثاُهلذ نب سنا نب رمع نب دمحا
 ىثالدلا نباب ىرعيو ىرذعلا ةّبطق نب ةّبْيُعُز نب بينُم نب نارمع
 هْيْوُبا عم قرشملا ل لحر سابعلا ابا ىنتكي ةيرملا لها نم

 عمسف ةرشع ثس ةنس ةكسم نع فرصناو ةمج اساوعا هب اورواجو

 نب نسحلا ىباو ىزارلا سابعلا ىبا نم اريثك اعامست زاجملاب
 رادنب نب ىساعو ىن (بصاالا يول نسب ديم رحكحم ىباو نضهج

 ىورملا دمدحأ مر لايع رذ انا ظفاحلا عمشلا بم ع اصو ىنيوزقلا

 000 مريع ةعامج نس هك تارس ىراجبلا 7 ةكس م

 ةكم ىلع نيدراولا تاساشلاو ناسارخو قارعلا لها نس نيثدحمملا

 سدن الاب بتكو عامس» رضمب هل نكي ملو ملعلاو ةياورلا لها

 نب سنوي :ىضاقلاو ىيفع نيب رمع.ىباو:ىناجمبلا ىلع تأ نع
 201.18. كه. ىبأو ىسقافسلا ورمع ىبأو ةرفص ىبا نب *.نلبملاو هللا دبع

 0) (لضالل و اذك) ةيينه
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 .عس هطبضو هتياورو هلقنو ثيدحلاب اينتعس ناكو مهريفغو مزح نيبأ

 نف هنع ثدحو اريثك هنم سانلا عمس ةدائسإ ولعو ةردف ةلالجو هئقث

 دهلولا وباو مربح نسب ده وباو ربلا دبع نسم رمع وبا ءاملعلا رابك

 زابك نم ةءامجو ىئاسغلا ىلءوباو زوفس نب رهاطو يئقولا

  ةدعقلا ىث ىف هدلوم نا سابعلا وبا ىنربخا ىلءوبا لاق »« اخخوبش

 رسخا ىف هللا هيدر ىضوتو ”وإ» ةغس هنم نولخ عبرال ثبسلا ةليل

 سنا هنبا هيلع ىلصو ةيربلاب ضولا ةربقمب نفدو 1208 ةنس نبعش
 عدي * نعم نب ده لاب مصتعلا ميدقتب

 ارك

 لها نس نيفش نس نوعنض نسب 0 جرفم نسب ذوُعَسم نب دمحإ
 هقفتو هيبا نع ىور رمع'ابا ىنكي اهب نهتفملا ريبكو .بلش ةنيدم

 نزولا اللا ناو ىنلاجسسبملا دسك نبا. نم :عقشو هدنع
 اظفاح ناكو روظُنَم نب.هللا دبع ىبا نع اضنا ذخاو ماد

 ةنس فوتو ةدلبب هجدا دعب ىضقتساو هنمس عمسو هيلع رظونو ىارلل

 ب 120١ ةنّس ةدلومو م

 'ء 1|

 ابا ىنكي ةلطيلط له نس. لذع نب بويا نب ده نب :دمخا

 ىئبرغلا نب ديلو مساقلا ىباو سابع نب دع ىبا نع ىور رفعج
 ىبلوتو مهريغو ىزيربتلا نسعلا ىباو ورمع نسب نميلس ىضاقلاو
 ناكو ةبطخغل داريال نسح ناكو ةلطيلط عماجمب ةبطغلاو ةالصلا

0-1-7 

 0) دوسس نبأ ) ىلايجتنكلا



 ا/أ

 |/8 ةنس رخال عبر ك ىضونو نافعلاو نيدلاو جالصلا لها نس

 +٠ .ل هركذ
 أ ٠

 ىنكي 4ةلْيمر نباب فرعي ىراصنالا ه جرف نب ده نب دمحا
 ق نسح رعش هلو خويشلا ةيحدصو ملعلاب اينتعم ناك سابعلا ابا
 وبا ابخيش ىل لاق فورعلا لعفو ةقدصلا ريثك ناكو دهرلا

 معلا ىله[ نبع اذه ,سابعلا ربا ناك هلل هر نسبا ناكل ا

 « 209 ةنس ربدم ريغ البقم ةقالزلاب دبشتساو نيدلاو لضفلاو عرولاو

 ات

 ةلطيلط لها نم ىراصنالا رضخ نب عبصاأ نب قسوي نب دمحا
 نسب نمحرلا ديعو عيصأ نب قسوي هيدا نم عمس رمع ابا: نيكي

 ريسفتلاو ضئارفلاو ادّيج ارضب ثيدحلا رصبيا ناكو سابع نب دج
 ناكو ابهف جي قرشملا لا ؛:ةلحر»ة ل“ تفاكو ماكحالا ىف ناووظتو

 ةناس ةظورقب ىبضولو باع ٍْوَزََص مل ةلطيلظب ءاضقلا ىلوو اضر. ةقث

 ىف ىفوت هينا ةملُس مآ ةربقمب  ةربق. ىلع ذجُوو !١» ط. ةركجذب عمد

 ب 121/9 ةخسا نبعش

 اع 5
 ىنكي ةطسقرس لها نس ىوس الك ىسيع ند هللا دبع نب دمحا

 ةنيدمب هللاب ردتقملا ةاضقتساو ىارلل اظفاح اهيقف ناك رفعج ابا

 <« [28| ةْغس ىفوتو ط ملاسلا

 ه) جرفس ) ةبطرق لها نس 6 ملاس



 نب دهم نع ىور * ةلطبلط لها نس ىومالا رتب نب دمحا 1011
 : ناكو ىسوم نب هللا دبعو مكعلا ىبا نب جرفو ردب نب دمحا
 نك ىلا ةلطيلط نس لقتنا اضبقنم القاع اروقو اليبن اميهف

 #ط ويا رم نا ىلا اهب

 ٠ ظ |

 رع انا ركب ةتوكا لك نمر سب "نياك تفرغي ديلو :نلب دمحا
 ةنوشاب ئفوتو نايجمب ىضقتساو قئاثولا دقعو ملعلاب اينتعم .ناك
 « ريدس نبا ةركذ 1281 ةئنس

 عال

 سابعلا ابا ىنكي ةَسِباَي لها نس ىردبْعلا ىفيجمْعلا نب دمحا

 ىلع نب ناورم كلملا ذبع ىباو ىسافلا نارمع ىبا نع ثدح
 ةيرُبلا ربح انا 1 لاقف ناوريقلاب ناك هنا ركذو امهريغو ىنوُبل

 دل نال نارمع 0 لا ىلا لممف ةّناعلا هب يي

 ثنا هل لاقف لاق ام هيلع ذاعاف تلق فيك لاق مث ةماعلا نكسف

 معن لاق ريلا لعفتو ىلَصُتو موصت لاق معن لاق ملسم لاق وأ نوم

 تاهمنلاصلا اوليعو اونما نيذلا نأ ىسلعت هللا لاق مالسب ُبْمْذا لاق

 نب ىلع وبا ىضاقلا هيقل هنع سانلا شفناف ةيربلا ريخ مه كيلوا
 + اهب هنع ىورو ةسبايب ةركس

 عم

 ةلظيلط لها نم ىراصنالا رهاطم نب نمحرلا دبع نب دمحا

  نمحرلا دبع نب رهامج ركب ىبا هلاخ نع ىور رفعج ابا ىنكب



 جد

0 
 مساق ده ىباو ظفاحعلا مالسلا دبع: ند  ميهزبأ :نب دهن ؛هللا دبع. ىباو

 دبع نسب رفعج دمحا ىباو ىقراشلا رفعج ىباو لاله نب مساق نبا
 دهم ىصضاقلاو رضُح نب ىفسوي. ىضاقلاو ثيغم نب رمع. ىباو هللا
 خد# ويشلا:ءاقلو ملعلا ةداجت ىلعو مهاوس ةريثك ةع ىو ىنلخ نيا

 ربخلا دهيفتو رثال لل 1 لئاسملاب رصب هل 0 مهنع يحال

 وبا مكاحلا هب انربخا اهتاضقو ةلطيلط ءاهقف قو ان. بانك هلو

 ةانيسن اس اذه انبابكك ىن هنم انلقت دقو هنع ةريغو ىقب نب نسعلا

 ىراصنلا مايا ف ةلطيلطد ىضوتو هلقن 8 و ةأور اميف  ةقث ناكو هيلا

 « [(289 ةخس هللا مهرسد

59 

 ركب ابإ ىنكي ةلطيلط لها نم ناُمّرَق نب ميهربا نب دمحا

 دنإ ركحتو,ىستاغسلا ىزرفغب لوبأو بارقلا. نب ركب يبا نع ىور

 نس لجر .مكيلك اذا لاق هنا ملسلا .ديلع ىبغلا نع. ىور لوقي ةعمس

 كمي ,شملبا هناف لاقوا سيلبا ناك امبرف.ةرملكُت .الف َلْسُي نا ريق

 ىلص .ىبنلا نع ىور لوقي اضيا ورمع ابا تعمسو لاق ركب وبا
 وسبا هنع ثدمح ٌروعأ نيعلا بسم سلبا نا لاق هنا ملسو هيلع هللا
 * هظح نم ةعيمج كنلقنو ىرقملا ىريبلالا نب نعل |

 اقف

 ىجابلا ىبيجتلا بويا نب دعس نب فلخ نب يداك دمحأ

 نع * ذكور مساقلا أيا ىنكي ةبطرق نم هلصإو اهريغو ةطسقرس نكس

 هنع كتحاو هتافو دعب هتقلح ىف ابا فلخو هفيلاوتو دقياور مظعم ةيبأ

 نسبأو ىليقعلاو ده نسب مناح نسع ةع رقد دحكأو ةدعب هيدأ بح صأ 1

10 
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 ناسح ىهلاوت هلو مهملعأو سانلا مهفا نس انيد الضاف ناكو نايح

 ةوفصوو انخوهش نس دحاو ريغ هنع انربخا هلبنو هقذخ ىلع لدت

 هفرصتم دعب ةدجمب ىثوتو جو قرشلا ىلا لحرو ةلالجلاو ةهابنلاب

 ظ . « مؤ“ ةنس ىف هللا همحر ينحلا نم
0 

 هقفت رفعج ابا ىثكي نايج 7 روفم ب اعبجا
 ظح هل ناكو هدلبب ىروشلا ىلوو قزر نب رفعج ىبا هبقفلا دنع

 طب تارق 28. ةئس ىف ىفوتو طورشلاو بدالاو نارقلا ملع نس

 « هضعب ديلولا ىبا انبحاص

]5 
 سريببلاب قرعي نانكلا ط دمحا نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحا

 ماشه نب. ده ركب ىبا نع. ىور سابعلا ابإ ىنكي ةبطرق لها نم

 ةرهخ نسب ىسيع عبصالا ىباو حارس نسب ناورم ىباو ىفحصلا
 ناكو مهرهغو ىبسبعلا نسمعلا ىباو ماسالا قزر نب فلخو ىرقملا
 رابخالاو بادالاو ةغللاو وحدنلا ةفرعس ىف هدلب لها عرب دف

 هقفلاو ثيدححلا ىف ةكراشسو تاءارقلا ىف ذفن عميس ناعشالاب

 عمس طبصلاو دبيقتلاو قاقتالو ظفححلا ىف هناسز لها ذبو لوصالاو

 موه ةئس هللا همحر ىضوتو بئاج نيلو قْلُح نسحو ضابقناو رهخ
 + هللا همحر ردزرعلا دبع نب ليلجلا دبع ىرقملا كلذ ىل لاق

 ظ هع

 نس ُشْلاَئُْهلا نباب فرعي ىرسالل رْصْيَق نب ناوزم نب دمحا
 ط) ىسيع نب دمحا نب



 م

 هريغو ةرفص ىبا نسي بلهلا نع ذخا زمع ابا ىنكي ةيرملا لها

 ف ىنوتو هب كلما لمعلا ناكو هنقو لها عرولاو دهزلا نإ قافو

 « 2[ ةئس انس موي ةدلوسو 129 ةئس رفص

 8م

 نباب فرعي ىاسغلا بلاغ نب كلملا دبع نب قلك نب دمحا

 مساقلا ىببا نع ىور رفعج ابا ىنكي ةطانرغ لها نس ىعيلقلا
 ىبباو باتع نب هللا دبع ىباو ناظقلا نب رمع ىباو ده نب متاح

 اقودض ةقث ناكو « مهريغو جارس نب ناورس ىباو ىعيلقلا اي ركز

 يب 298 ةنش رخالا عهبر رهش قر ىفوتو هلع سانلا ذخا

 هم

 ذخا ريع ابا, يكي ةبطرق لها نم ىومالل ىلخ نب دمحا
 ىبا نم عسمسو نارقلا ةيلع دوبجو ىرفغملا قىنرطلا هللا دبع ىبا نع

 اظفاح ةالص بحاصو باتكح ملعم ناكو « دهم نب متاح مساقلا
 هللا دبع وبا ىضاقلا انخيش هنع ىور * ضابقناو رهخ عم ىنارفقلل

 « وو ةنس هنبأ هب ىنربخا اهيف هللا همحر ىفوتو جاما نبا

58: 
 ىسلكي ظعءاولا «_قراشلا ىراصنالا نمحرلا دبع نب دهم نب دمحا

 مه.»». ركب ىببا ىضاقلاو ةيزورملا ةميرك نم قرشلاب * عمس سابعلا ابا
 قحسا ىبا ىلع سردو ىدنقرمسلا ثيللا ىباو ةقكص نبا

 لأ - ىرصنا مث رصعو زاوهالو سرافو قارعلا لخدو ىزاريشلا

 ) سانلا ضعب هنم عمسو ةدس امهريغو سافو .ةتبس نكسو سلدنالا

 ساجمي ناكو ءاكبلاو لمعلاو ركذلا ريثك اديد احلاص الجر ناكو



 ] وسن ف. سلدنالا قرشب .ىفوت  ةريغو ظعولل

 ازا للا لاا 11 2 طاب 'شاليع نبا الضفلا وبا ٠ ىضاقلا

 | 0ا/

 اللا 1] | لل نير سحرلا دقع:ىب هللا دبع نب اديع نب ديحا

 ةبوارلا دلو هللا دبع ابا ىكب ةبطرق نم هلصاو ةيليبشا لها نس

 ةعم عمسو ةتياور نس اريثك هيبا نع ىور ىنالوخلا هللا دبع يبا

 وباو ىلاظمُيقلا دمحأ نب نمثع ورمع وبا مهنم ةخويش نم ةعامج نم

 ةنومخخ نب ىلءو ىلايجسشلا ده وباو بدحالا نب هللا دبع

 سنوي ىصاقلا عويشلا رابك نسم ةل زاجاو * مهريغو ىزاريشلا

 وباو ىناشرملا ورمع وبار تابن نياو ىكنملطلا رمع وباو هللا دبع نبا

 ىسو ىسقافسلاو ىورهلا رذ وباو ىساغلا نارمع وباو ىرقملا ورمع

 ناكو اميش نوعبرا هل زاجا نس ةدعو.#* مهاوس ةعامجو ىرقللا
 ةدنع نكي ملو مت قي ملع ةئيد نسم اضبقنم الضاف افيفع اكديش

 اضيا دنع تنانك الو ةلجلا ءالوه نع هتباور س رثكا ملع ريبك

 رابكر انخويش نم ةءامج هنع ذخا دقو اهيلع لوغي وا هيلا اجمل لوصأ

 دبع وبا دلو ةرم ريغ انبحاص غابدلا نب ديلولا وبا ىل لاق انباحصا
 ىف ةربغ ىنداز 5.8 ةئنس ىن هللا همحر ىفوثو 1218 ةنس ى اذه هللا

 ظ « ماعلا نم نبعش
| 

 قير نلدلا انآ سكي ةبرزملا نكس "لوككم نم نمنع نب دمحا

 كرات ]1 ل كرو ةزيفز بازفلا نب كب نا قف اميدق نمريلطيب
 نو ىزورملا ده ىنن دمحأ ةئب ةميرك نبع ذخأو 00 [ث0أ| فن



 اال

 ىبا نسو هفيلات نم ددعلاو بانيشلا باتك ىعاضقلا هللا دبع با
 ثدح الضاف ايش  ناكو مهريغو داش باب نب .رهاط نسحلا

 « هدأ“ ةنس نعش . ف. ىفوتو
| 

 لها نس ) ىرقملا ىجررتخلا .قحلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحا.
 نس ( ىرقملا ىجرزخلا مساقلا ىبا نع ىور رفعج ابا ل ةبطرق

 ىكس ىلع ارقو اهبهئارظنو ىرقملا ىفّرطلا هللا دبع ىبا نعو ( لصالا
 ةليوط ةدم نارقلا سانلا ازقاو نارقلا نم ابازحا بلاط ىبا نبا

 لوالا عمتر "ف. هللا همحر ىقتوثو ىنسلا ريغص ناو هتسلجو نسأو رمعو

 « [2[[ ةنس ةدلوسو هإ[ ةمس

2 

 ابا ىنكي ةبطرق لها نم ميهربأ نب دمحا نب ميهربا ,ُ دمحأ

 قزر نب دمحأ رفعج ىبا نع ذخا نيفس نبأب فرعيو رفعج

 نب ذه نمو اريثك * ده نب متاح ّس عمسو ةدنع رظانو هيقفلا

 ماكحالا فر روثمو ةبطرقب عماجلا دجمسملاب ةالصلا ىلوتو هيقفلا جرت

 « عع ةخس ةدلوسو هز[ ةنس ةرخآلل ىدمج ىر قوتو

 5 أ

 ةيسرم لها نس ىليل .ىنا نباب فرعي ده نب مههربا نب دمحا
 حاضو نب دمحا نب ماشه ديلولا' ىبا نع ىور مساقلا ابا نكي

 تناكو مهريغو ىرذعلا سابعلا ىباو ىجابلا دهلولا ىباو ىسرلا .
 ةظخيو ةاور ام ةزاجاي انجيلا نسكب طووشلا :دقعو ماكحالاب ةفرعس ةدخع

 غابدلا نبا ىل لاق هع ةنس ةاجنف اهب ىقوتو بلشب ىضقتساو
 *« 2129 ةئس هدلوسو

261007 



 رار

 ظ ظ ا( '

 ابا ىفنكي ةبطرفش لها نس زرطملا ريفاشب نب.هللا دبع نب دمحا

 ىور ( لصا نس (هللا همحر قيرط نبا انخيش دنع هتسلاج ) رفعج

 'جارس نب كللا دبع ناورم ىبا هنباو لا دبع نب جارس ىاقلا نع
 بادالاب ةفرعلا لها نم ناكو اساع نيعبرا نسم ةدم هبححصو

 01 | ] اركئاذ اهب ايندعب اهل اظاج رغذلا ىناغتو تافللاز
 هتفرعسو هبدأ ىلع ةبتك ايل طباضلاب نكي ملو اريثك املع هطخب

 دكت ذخحالا رس ناكو ةركاذملا هجو ىلع ريسيب الل ثدح هملعا الو

 *« ها ةئس ىف ىفوتو قتلا

 ء |
 ' ةبطاش لها نم ىراصنالا ردحج نب نمحرلا دبع نب دمحا

 هللا دبع ىباو زوم نب رهاط نسعلا ىبا نع ىور رفعج ابا ىنكي

 ىرقملا نمدرلا دبع نب ىلع نسعلا ىباو ىورقلا نوُدَعُس نب ده

 هدلبب ىضقتساو اطباض ةقث ىوتفلاب اريصب هقفلل اظفاح ناكو مهرهغو

 + 5 ةئام عبراو ةرشع سمخ ةنس ءاصقلا نع افورصم ىفوتو

1 

 ةقرول لها نم ىنتخللا ٌريَِيْعب نب دلاخ نب ديعس نب دمحا
 رهاط نمثع ىباو ىرذعلا سابعلا ىبا نع ىور رفعج ابا ىنكي

 ىسبباو طبارملا نب هللا دبع ىباو ىنوُماعلا ده ىباو ماسه قبلا

 سابحالا(ةله)بحاص نب بحاص نب ركب ىباو نوُدَرو نب قحسا

 م) ةثامسمخو



 "1 8 6غ - "7 -

 ِس . 8
4 
- 

1 

 نسب ركب ئباو باقعلا نب .نسعأا ياو نوثعس نب هللا دبع ىناو
 نسب مناح مساقلا وباو ربلا دبع نب رمع وبا هل زاخاو رباعلا مكن

 عامسلا ريثك ةياورلا عساو نأكو ىجابلا دهلولا وباو ىسلبارطلا ده

 نس ةعامج هنع ذخا ةدانسا ىف ايلاع هتياور ى ةقث عوهشلا نم

 « هز" ةنس هللا همحر ىفوتو ةاور اس ةزاجاب انيلا بتكو انباحدصا

 م

 اهلإد لقمان ىراصنالا :ىسبع نجح ولع ساوسا ريس
 ىنتاسغلا ىلع ىباو ىرقملا دواد ىنا نع ىور نابعلا ابا : نركب

 ىادمحلا ناورس ابا اهيف ىقل ةلحر هلو * مهريغو لاّمعلا نب دج ىباو
 اهئاضق ةيالو نس عغنتماو ةينادب ىروشلا ىلوو فينصت هلو ةعامجو

 ىف ىفوتو ثدحو عمجلاو لاجرلا ءاقلو ثيدحلاب ةيانع هل تناكو
 « ةثامسمكو ند رشعلا وحمن

1 

 رفعج ابا ىنكي ةليطت لها نس مالا نوُلْرَع نب ىلع نب دمحا
 رابك ىن دودعم وهو نابل فاخ نب نميلس ديلولا ىبا نع ىور

 هنع ذخا دقو ءاكرلاو ةفرعملاو ظفحلا لها نم ناكو هبحصا

 <« ه[١ وحن ىف ةودعلاب ىفوتو انباحمصا
1 

 ةبطرق لحآ نم' دعس نب تيرا قب دمحلا ني هلا 00 ١

 ىنباو هل دبع نب حارس ةيطوقت يتساملا نع رز كر
 ككلم سب ناورم ىباو باتع نب هللا دبع ىباو ىناطقلا نب رمع

 ناورس ىباو ىضاقلا اذحلا نب. ريع ىباو دج نب متاح مساقلا ىباو

101.91 
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 ."باهولا دبع: نب مساقلا او روظتم :نب ركب: ىبا .ىضاقلاو ىنبطلا

 وبا هل زاجاو نايح نب ناورس ىباو جارس نب ناورس ىباو ىرقلا
 ربلا دبع نب رمع ىباو هيبا عس رصم ليزن ىسلدنالا ديلولا نب ده

 اغيلب ابناك ايوغل ايوحن ابيدا ايرس:اميش هللا همحر ناكو

 نكق منلو مهيلع رركتلاو. مهيلا ىالتخالاو عريشلا نم حانسلا ريثك

 ةرشعلا ليمج ةورملا لماك لقعلا دّيج قلخلا نسح ناكو لوصا هل

 انخوهش' شعبو انباحمصا ةءامج هنم عمس دقو هباحسصاو هناوخاب اراب
 ةاور اس ىل زاجاو ةدنع اس مظعس هنم تعمسو اريثك هيلا تفلتخاو

 .ىبا ىلع: تاريق لاق ديلولا ىبا ىلع اتارقو « هظخب ةرم ريغ

 ىيارتجلا رمع ندب ىلع نسحلا ىبا ىلف تازق لاق ىنبطلا :ناورم
 نسب دهف انربخا لاق : نانكلا ده نب ةزمح انيلع السا لاق رصمب

 خا ىنثدح لاق ىراوعلا ىبا نب دمحا انثدح لاق ىفوكلا نوع

 باحصا مالك ىلحا اس ةباي هيبال لْيْصُقلا نب ىلع لاق لاق ده
 لاق ال لاق ىلُح امب ىردتو .ىيني اي لاق ملسو هيلع هللا ىلص ده
 موب هللا ههحر ديلولا وبا انحيش :_ يفوتو ىلعت هللا هب اودارا مهن ال

 موي رخا ةملس ما ةربقحب رصعلا ةالص دعب ثبسلا موي نفدو ةعمجلا

 ىقب نب مشاقلا وبا هيلع ىلصو هتزانج ثتدبش ه[٠ ةنس نم رفص نم
 + 2[ ةنس ىححضالا ديع نوي ىدلوم ةرم ريغ ىل لاقو

 ظ 2 ١ء

 تلج + ياااجلا زوطنم نسب -ىسيع نبع دمخ] ني. دج .نب دمحا
 5 نبا نس خدض هيبأ نع ئور مساقلا ابا ىنكي اهيضاقو ةيليبشا

 «ةذع هداجبب .ىدقتساو روظتس نسب دمدأ نسب دج هللا دبغ ىبا هيدأ



 4أ
 هةسلاجو هنع ُتذخاو ةيليبشاب هٌممقل ءاسقلا نع ىرص. مث  ةليوط
 ىقب نب مساقلا وبا هيلع ىلصو هتزانج تدهش ه[. ةنس ىفوتو
 «.|عإخب ةئس :ةدلؤبسو

1 

 نيد نتب زيرعلا دبع نب دهم نب قلد نم ادد نبي كندا
 هقفتو هيدا نع ْذخأ مساقلا ابا ىنكي ةبطرقب ةعامجلا ىيضاق ىلغتلا

 ىناسغلا ىلع ىباو هيقفلا جرف نب ذهب هللا دبع ىبا نم عمسو ةدنع
 نيترم ةبطرقي ءاصقلا دلقتو مهريغو ىرقملا ريدم نب مساقلا ىباو
 نيدو ملع ةنيب نس وهو هلاففا ى. الزج هماكحا ىو اذفان: نابكو

 موي :ىشع ىقوت نا ل1 ةبطرقم ءاضقلا ىلوتي لزب ملو ةلالجو لضفو

 ةاس رخالا عيبر نس نيقب عسسل سيمخلا موي ىشع نفدو ءاعبرالا

 نس ةتافو تناكو هللا دبع وبا هنبا هيلع ىلصو ضبرلاب نفدو 5[|
 |عالا" ةئس' ةدلومو نراك قى هلم ةبححت ىضق نا 10 لارا ردح خاع

| 

 لها نس ريصلا نباب 0 ىدزألا دهم نب (دمحا نب ) دمحأ

 ىسيع عبصالا ىبا ىضاقلا نع ىور نسعلا ابا ىنكي ةطانرغ
 جرف نب هللا دبع ىباو ىلقصلا قئاس نب ده ركب ىباو لهس |نبا
 ةدلبب رووش افذاح اظفاح اهيقف ناكو مهرهغو ىناسغلا ىلع ىباو

 نس ةجدححلا ئذ ردص ىف هللا همحر ىفوتو عضوم رهغب ىضقتساو

 ب هز[ يس
| 

 دمحا نب نمحرلا دبع نب دلخكم نب دمحأا نب دي نيالا
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 - عمس مساقلا ابا ىنكي ةبطرق لها نس ديزي نب دلخسس نب ىقو نبا
 نب ده هللا دبع ىبا نم ةيليبشاب عمسو ةدنع ام :ضعب ةيدأ نسم

 ديقفلا جرف نسب ده هللا دبع ادا بحدصو ىسيقلا روظنم نب دمحا

 سابعلا وبا هيلا بتكو هتباور ضعب هنع ذخإو هتبحدصي عفتناو

 ةبطرقب ماكحالا ف روشو هخويش نع ةاور اس ةزاجاب ثدحمملا يرذعلا

 ةهابذو ملع ةتيب نس وسهو  همدقتو هخسل اهب نيتفملا ىف اردص راضف

 اريصب ىوتفلاب ابرد لزاونلاو لئاسملل اركاذ ناكو ةنايصو لضفو
 تفلتحاو « هنع سانلا ذحنا اهتفرعس ىف امدقم اهللعو طورشلا دقعب

 انربخا ةرس ريغ هطغ+د يل زاجاو هدنع ام ضعب هنع تذخاو هيلا

 هيا ىلع اضيا تارقو ةرس ريغ هيلع ىنءارقب مساقلا وبا انخيش

 دمحا نب دج ىضاقلا نع) .انوبا انربخا الاق نسحلا| ىبا مكاحلا

 لاسق ىقب نسب دمحا نب نمدرلا دبع هينا :نع نمدرلا دبع نبا ٠

 نب ىقب نمدرلا دبع وبا ىربخا لاق زيزعلا دبع نب ملسا ىربخا

 ةويخاو ىبحمي نب هللا ديبع ىنناج ىدُئسَس ُثعصو امل لاق دلخدم

 بغصقلا ابا هيف ٌتِمَدَق !ادنسس ٌتعضو لنا انقلب ىل الاقف قعمسا

 ىيدقت اسا نمحرلا دبع وبا لاقف انابا ٌتَرَخاو ريكُب نباو ىرقزلا
 الو اشْيَرَق اوسدق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لؤقلف بعصملا ىبال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقلف ريكب نبال ىميدق# اساو اهوسدقت

 ةرشع عبس ككلم نم اطوملا عمس هنا عسو نسبلا ديزي ربك ربك

 ( * ةريغ ىف ثبثو زارطلا. لصا نس هيلع ملعملا 559

1 
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 : دا

 ” ىلارخ

 م

 ملو ىددنع نس اجرخف لاق ةدحاو ةرس الا امكوبا هعمسي ملو ةرس

 نع مساقلا ابا انخيش كثلاسو ) ةوادعلا دح ىلا اجرخو ملا ادوعي

 رجس ةنع هللا افع ىقوتو 29 ةئس نابعش ى ثدلو ىل لاقف ةدلوس

 نيد نام سيمت مري نتا سعلا كاع نظل سدو ا
 ةيلع  ىلصو ةفلس عص سابع نبا ةربقمب نفدو هز" ةنس نس ةجحلا

 * + (لصالا نس ( اريثك هتزانج ى عمجلا ناكو نسحلا وبا ةنبا

]| 

 ىنكي 0 ىضاق اقيشيو نب 0 0 0

 ىناسفلا 200 00 نب ىلا 0 هل 0 ةريغو باتع نب ده

 ىلا اببححم :ةتويابو# هسفنب ربط القاع ًالضاف اريخ ناكو امهريغو

 # 12817 ةكس فل ةدلوم ناكو هفلس عض سابع نبأ

 ذي

 ةد رمتاثش لدا نس ىبصحلا ليمن نب ناورس ند ءاقي نب دمحأ

 اريثك ةركس نب ىلء ىبا نع ىور رفعج ابا ىنكي ةيسرم لرن
 ةخداورو دخول ثيدحلاب ءانتعا هل ناكو انخويش نس ةريغ نسعو

 ةدلوس نع مساقلا ابا انهيش كتلاسو هزاع ةنس هللا ههحر ىفونو ةلقنو

 2 رحاس هع هللإ ىدع ىقوثو |اعاع ةئس ىنبعش 0 ةما لاقف

 ةيدحلا و لستم سيما 0 سس رصعلا ا دعب نفدو ءاعيرالا

 ب

201, 



 ١ دو سكس تاور

 «٠ + اريثك هنزانج 1 عمجلا ناك

 |الا

 ىنكي ةيليبشا لها نس ىمخدللا زيزعلا دبع نب دهم نب دمحا
 ذخاو هب ٌصتخاو ىناسغلا دهن نب نيسح ىلع ابا بححص رفعج ابا
 عفرو ءاكرلاو ةفرعملاب هفصي ىلء ربا ناكو هدنعام مظعم هلع

 ناورس ىباو) بيدالا ملعالا ج ناجسلا دبا نع اضيا ذخاو ةركذب

 ةفرعلا لها نم ناكو مهريغو ىفحصلا ركب ىباو ( جارس نبا
 هناقثا ىف اسدقم همهف لل ابوسنم هتاوُرو هلاجر ءامساو ثيدحلاب
 عضم سانلا مايا ةفرعسو رابخالاو بدالو ةغللا ىف مدقتلا عص ةظيضو

 ةعيجلا ةليل هللا همحر ىفوتو اميدق هتسلجو هنع تذخاو هنم سانلا

 هرح# .ةنس نسم لوالل عيدرر نم نيقب نامثل ةعمجلا ود ىنض نعد

 + ةبطرقب ةملس مآ ةربقمب نفدو
| 

 ةيرملا لها نم ىجاهتصلا هللا ءاطع نب ىسوم نب دهم نب دمحا
 دلاخ ىببا نع ىور فيرغلا نباب ىرعيو سابعلا ابا ىنكي
 دهم ىبأو قزر نب دمحا نب ربع ركب ىباو مصدعلا ىلوم ديري
 ىبرعلا دهم نب ىنلخ مساقلا ىسباو ىورقلا دهم نب رداقلا دبع

 00 0١ انراثس ةذنع تداكر اكره نس ةغامج نم عمسو
 دقو اهتلمحو اهقرظب مامنهاو تاءارقلاو تاياورلا عمجب ةيانتو ملعل

 هز ةبثا دقو هئئم# فصلا ى ىنقب نسبا مسا نسم وه هيلع ملعملا
 هعضوس . 4 ئقبب



 اذهل

 رئاس عم هتزاجاب هيلا ثبتكو ىنع ةبدكو اذه ىفيلات ىنم زاجتتسا

 ةقلا» ملو هطخب ىلإ بتكف هدنع أاميف اضيا انإ هئرزجتساو ىدنع اس

 ريخلا ل اعطقنم سيدلاو لضفلا ىن ايهانتم ناكو تارم ىنبطاخو

 ىنودمحيف هنوفلايو هنودصقي ىهندلا ى دهزلا لهاو دابعلا * ناكو .

 ةهترضح ىلا هصاختشاب رساف ناطلسلا ىلا هب ىعشسو هتبكص

 ةعمجلا| تو ليللا ردص ةعمجلا ةليل اهب قئوتو اهلصوف شكارم

 ةتزانجل ساملا لفتحاو هن*إ ةنس نم رفص نس .نيرشعلاو كثلاثلا

 « ٌتامارك هل ثرهظو هبناج ىن هنم ناك اس ىلإ ناطلسلا مدئو

3 
 ةطانرغ لها نم ىراصنالا فلخ نب دمحا نب ىلع سب دمحا

 ةءامج نسو ىفدصلا ىلع ىباو هيدا نع ىور رفعج ابا ىنكي

 ملعلاب ةيانعلا ريثك مهفلاو ءاكذلاو ةفرعملاو ملعلا لها نم ناكو انخويش

 هزت[ ةنس هللا همحر ىفوتو ةدلبب بطخو ةياردلاو ةياورلا لها نسم

 ه + (لصالا نم) ةدلبب

 ه) نب دمحا رفعج ىبا ةافو نا هللا همحز مساقلا وبا ريشلا ركذ

 ةئس ىف ىفوث هنأ رييصتتصلاو ص ريغ كلذو 2[ ةنس ىرقملا ىلع

 كلذن ىنثدح هللا همحر اهنم ةرخالا ىدمجل رشع عباسلا ىف هزت«

 هللا دبع ىبا طخ نم هتلقئو دهازلا مكح نب رفعج ىبا نع دحاو ريغ

 هنا ربحا كاحضلا نب نسحلا ىبا طخ سو ظفاحلا ىريمنلا

 رفعج وبا جاحلا ثلقن هطخ نمو ىرازفلا كامححضلا نسحلا ىبا نع

 + رباج نب نسعلا وبا ملكعلاو ليحارش نبا
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 ةيرملا لها نس درو نباب فرعي ىميمتلا ريع نب ده نب دمحا
 نع ملعلا ذخا اننغتم املاع اظفاح اهيقف ناك مساقلا ابا ىبكي

 ' نيهيقفلا دنع رظانو امهريغو لاسعلا نب ده ىباو ٍيناَسُعلا ىلع ىبا
 ناقنالو ظفحلاو ملعلاب رهيشو داوعلا نباو دش نسب ديلولا ىوبا

 ندملا نس عضوم ريغب ىضقتساو هنع سانلا ذخا مولعلا ىن. نذفتلاو

 هطخمب ةخويش نع ةاور ام ةزاجا عم ةدلومب انيلا بتكو رابكلا

 ةغس نس ةراخالا ىدمج نم نيقب كثلثل ءاثالثلا ةليل تدلو لاقو

 هزت. ةنس نس مظعملا نضمر رهش ى هدلبب هللا هيحر ىثوتو 0

 ١ 0 الم

 ابا ىنكي ظفاحلا ىرابلا دبع نب ده نب نمدرلا دبع نب دمحأ

 ىباو جرف نيب دهن هللا دبع ىبا نع ذخا ىجورطبلاب ىنعبو رفعج

 فعلا لها نم ناك مهريثو ىسبعلا سسجلا ىباو ىئاسفلا ىلع
 ةفرغم ىف اسدقم ةافولاو دلوملاو ئيراوتلاو لاجرلاو ثيدحلاو هقفلل

 موسي ةححيبص نفدو هللا همحر ىفوتو ةرصع لها ىلع هظفحو تكلذ

 نب ناورس وبا هيلع ىلصو هزت[ ةنس مرححسم نم نهقب ثلثل تبسلا

 * سابع نبا ةربقمب ةرسم

 سلدنالا 2 قرشملا نس نيسداقلا ءايرغلا سو

 دمحا ةمسأ سمسم

0 : 

 ىقيتتلا ادهم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب مساق نب دمحا



 د

 نع اهب ىورو اريغص ةبطرق مدق لسفلا ابا ىنكي زرازُبلا ىترخاثلا

 دبع ىباو ىرونيدلا لضفلا نب دمحا ركب ىبباو عبصا نب مساق

 نسب ىبسيع نب دهو ىشرفلا ةيوعم نب دهتو ميلد ىبا نب كلما

 ى. ادهاز احعلاص اهيش ناك لاقو ىنالوغلا هركذ مهرجغو ةعافر

 ا طعغب تاراقو لوما ىلا ًالثئام سانلا نع اضيقنم ىيندلا

 هدلوس لاقف هتافوو ةربخو اذه لضفلا ىبا دلوم ريظنش نب قححسا

 دوو | جدو عيش لالا عهبر لوا ى رجمفلا عادصنا دنع ءانالثلا موسي

 هانكس ناكو نيخس نامث نبا وهو ةبطرق ىلا ههبا عسم ىتأو ثركاثب

 هربا [ياكحو ييرس دجسم ىقراساتياو روسو حالما ةلال رجا
 نبا اناو مرت ةنس ملعلا بلطب تادب لصفلا وبا لاق اثدحتم

 ةينامث 585 انكر م11 سلدنالا تلعت نع نمر ثدلعوإ سف

 * + و5 ةنس ةرخالا ىدمج ى. ىفوثو ماوعا

4 : 

 نباب فرعي ىرصلا ةيلُع نب ميركلا دبع نب ايركز نب دمحا

 نب نسعلا ىبا نس رصمب عمس سابعلا ابا ىنكي خنرز ةراف

 مساقلا نب ىلخ مساقلا وبا ىكحو ةاوس ةعامجو ىروباسينلا ةيوِهَح

 ريدغب نكسو ةبطرق مدقو عويشلا ىلع كلانه دعم عمس هنا ظفاحلا

 نيمحرلا دبع. دنع ثدح دقو ط مركم دج»سمد هثالص تناكو ةبلعت

 رفص ى رصمب ةدلوم لاقو ضْيدا نب ركب وباو افدلا قسوي نبا

 200 مسا

 م( مركم

11 



44 

4] 

 نرعي اليصا لها نم ىسانكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ

 بهو نم عمسف سلدنالا لخدو رعشلاو هقفلا لها نم زوجُعلا نباب
 'نديب) دافا برغملا ف روهشس ملعلا قر هتيبو ةرجغو ىزاجمجلا ةرسم نبا

 « ةتسارك هللا ىلوت هطخب ىل هيهكو ضايع نب لصفلا وبا ىضاقلا
4 

 ىافابلا ىعبرلا هللا دبع نب دهم نسب دمحا نب ىلع نسب دمحا

 ءارقالا ىلا مدقو مسالا ةنس سلدنالا مدق :سابعلا ابا ىنكي ىرقلا
 هبال رماع ىبا نب ده روسدملا هيداتساو ةبطرقب عساجلا دجتسلاب
 نب ماشه هللا دبوملا ةاقر مث هاصقاف هيلع ردع مث نمحرلا دبع

 ريع ىببا ناكم ةبطرقب ىروشلا ةطخ ىلا ةيناثلا هنلود ن مكملا
 هدسا لطي ملو دفاو نب ركب ىبا هيضاق ىدي ىلع هيقفلا ىليبشالا

 ةياء هظفح ى. ناكو مبفلاو ءاكزلاو ملعلاو ظفحلا لها نس ناكو

 ريظن ال ناكو ملعلا روب س ارحب ناكو ىلعت هللا تاباء نم

 ش حلاو ةهكوستسو ةخحسأتو بهاكمحاو ةدارعأو هثاءارف ناءرقلا ملع قل #4

 ىلء وهو انسح اون ديف احدن نارقلا ماكحا ىف نسح باتنتح

 نوبلغ نسب بيطلا ىسبا نع رصمب ىور هللا همحر ثكلم بهذم
 ىدحاال دحالا موب ىثوت نايح نبا لاق امهريغو ىوفذالا ركب ىباو

 قف. ىليبشالا رمع ىبا عس 2. ةنس هدعقلا ىذ نم ثلخ ةليل ةرشع

 « معد ةنس ى_ اًعاَبِب ةدلومو رمع وبا لاق دحاو ماع

| 
 سابعلا ابا ىنكي ىرصلا ىرفلا مشاه نسب ىلع نسب دمحا



4 

 اروهش اني ماقاو ع. ةئس ادهاجتم ةظطسقرس لخدو سلدنالا مدقو

 اذحلا نب ريع وبا هركذ ةلفغلا ضعب هيف افيفع انكاس الجر ناكو

 ىفرصناو مهرابخاو ٠ ءارقلا ىالتخال تيقل نس ظفحا ناك .لاقو

 ىببا نلع ىوري هللا همحر ماوعا دعب اهيف هتوم ذايب لاس نكشف
 هم عمتس ئماقحلاب نورغلا  ىرقللا زمعر نب ”دمحا :نب ىلع نسحلا

 بقع رصمب ىفوتو امهريغو اذحلا نب ريع وباو ىكيدلطلا رمع وبا

 ةذلوس نا ىنغلب 500507 جرزخ نب دهعاوبا دلدوعي معععم ؤخس- لاو

 * يب ةثاس كثللكو ىنعي نيعبس ا

4 

 نباب فرعي دهازلا ىومالا ىشرقلا ىبحتي نب ده نب ذمحا

 اعطقخم ناك لافو جرزخ نبا :ركذ ناوربقلا - نكس ا

 نس اهريغو سلدنالاب ملعلا بلطب ةيانعلا ميدق لضفلاو حالصلا ف

 نب نيسملا ويا يئدوادلا نفعج وب او دك ىبا نب دهم وبأ هخويش

 ميطربأ لسا قودعو ىوحعتنلا ناسارخ نسب ده هللا دبع وأو ىسباقلا

26195 

 0 او هنأ ىنغلبو لاف عزو ةئس هل زاجا هنا ركذو مهأوس ةعامجو

 كال

44 

 انا نيكني ىرقملا ىودهملا سابعلا ١ نا,ني راع تدخلا

 نع ىور ناورهمقلا دالب نم .ةيدهملا نس هلصاو سلدنال مدق سابعلا

 نافل نقيب هللا دبع_ىبا: ىلع ناوقلا [يقر ةريضو ىداتلا سل
 ناكو 1 وا ةثامعبر الو نيثالثلا دودح ىإ سلدنالا لكدو ىرقملا

 عفنلا ةريثك ابنح 0-0 امهيف اسمدقتم بادالو تاءارقلاب املاع
12 
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 0 0 5 دبع ىهلالا ديلو نب مئاغ دهلولا وبا هنع اهذخا

 ا 5 م: نسي ال 7 نم اههريغو ىرقملا
 ا

 نرعيو رفعج ابا .ىنكي ١ ىسائكيلا دمحا نب 8 نب دمحا
 ل ةلهر هلو سلدنال نكس ةجْنَط لها نسم عيبرلا ىبا نباب

 ىوفذالا ركب ىباو ىرماسلا دمحا ىبا نع ةءارقلا ذخاو قرسما

 ارمع رمعو ةيرملاو ةناجحبب سانلا ارقاو بيطلا ىبا نوبلغ سباو

 + ةثامعبرالو نيعبرالل لبق ىفوتو نيعستلا براق نا كل اليوط
 | مىا/ ١

 بدال/ لها نس ناك ملاس ابا ىنكي ىقارعلا ريدتَصلا نب دمحا

 ىرصلا عس هلو حرش هيف هلو همع ىقرْعُمْلا رغش ىورو رغشلاو
 5 3 جادسو رهاط ىنب دنع ناكو سلدنالا لخدو ثاضقانم

 توحرسا انما ناو
184 

 دبه ةنللا نك فلفل ماسع ىبا نب لاس نب ةيعس نب مدربا
 قا 0 ا نلقو ةدعسم نسب مساقلا نبدي نع ىوري مالسلا
 انيلع مدق الاقو نابحاصلا هنع ىور اههريغو ٍباَرُذِم نسب ىبسع

 « ةثاس ثالثلاو نيعسلا ىف ىفوتو ادهاجمم ةلطيلط

48 
 لها نس دْرُز ىبا نباب فورعملا ىرسالا قحعحسا نب مههربا

 نب ركب ىباو ىسيع نب بهو نع ىور قحتسا ابا ىنكي ةلظيلط
 هل سل ا يس صل سس ب مس ل سس

 2( ىماعكلا

2 
 يلا

 "5 وك 1 هيا

1 6 05207 



 اد 7

1 

 ل

 نءتنث -ةئلسس نمر ى. ىفوت الاقو:نابحاصلا هلع ثدح.امهرهغو ميسو
 « ةثأام ثلثو نينامثو

5 

 قحسا ابا ىنكي ىسلدنا ىركبلا فيرش نب رّشْبُس نب ميهربا
 ىف ىرقي ناكر ىكاظنالا دهم نب ىلع سع اضرع ةءارقلا ذخا

 ا ىحاسملا ظقنيو ةبطرقب عماجلا دجتسلا برق هناكُذ

 عظقتي ملو همد رافف مسج اذ ناكو * مجهحا مود ةنس ىفوتو نيثدعبلا
 * ورمع وبأ ةركذ هللا همحر تام ىسمح

51 

 ىفرشلا نبأب فرعي ىسرصلا ميهربا نب ده نب ميهربا
 ةبطرقب عساجلا دجتسلاب ةبطغلاو ةالضلاو ثيراوملاو ةطرشلا بحاص
 مزح نب ديعس نب دمحأ رمع ىبا نع ىور قحسا ابا ىنكب

 نب قحسا ميهربا :ىبار ىشللا سيم رساو شرططا ل
 ةياورلا لها نم مبفلا ىف اسدقم ملعلاب اينسعم : ناكو مهريغو مههربا

 اننستم ناكو مهتم عمسو مييلع رركتو جوبشلا بححص ةياردلاو

 باتك ةءارق بعوتسي بدكلل ةءارقلا نسح ندع تثميسو يَذُه ىلع
 وللا لكاسلا وجرب الهضب هيلكس ناكحو مناك لا

 ف قفرصتو رابخألل داربالل نسح اظفاح ًاليبن ايكذ ناكو ملعلا

 لزي ملو اهنم انركذ مدقت اس ىلع ككلذ رخا رقتساو ةعيفرلا ططخلا

 ملا ٠ ريغ ظفلب لكعي ال ناكف مالكلا عمو لف نا هل اهالوتي

 مرح 5 نسحدرلا للا مسب ريغ ةديب بتكي الو ةصاخ هللا الك

 ساغلا قى يطا امهيلع سانلا ردقا نس ناكو بانكلاو مالكلا

 من1. 84



 ةرتصف نس نعش نم يولع شما حال مي نا ىو رب

 » * جرفس نبا هتافو ركذو ( هنع ىورو ) ىنالوخلا
6 ' 

  ىضوتو ةرجغو اا ا ا فرعبو 0

 ب ممول قاس
 قل

 ىايللا ال رن ركاش ناب باطخ نب ركاش نب مههربا

 دركلا 1 2011 نع ىور قحسا بأ ار لها نم ماجمللا

 الجر ناكو ايهئارظنو نمثع نب ده ىنباو ىببلغتلا ثباث نبا
 ثيدحتلل اظفاح سانلا نع سابقنالو ريخلا ميدق اعرو اعلاص

 ريع وبا اضيا هنع فورو . ىن الو ا ةركحذ مهب افراع لاجرلا ءامساو

 دحا ناك ناو ًالضاف الجر ناك لاقو هيلع ىنثاو ربلا دبع نبا

 نب جاو ركذأو 00 نوكي نا كشويف لادبالل نس ةرضع ىن

 0 ءاذح نفدو ةطسفرسب ىنوذ اذه قوعسأ ابا 5 ىظسقرسلا ده

 5 ه ىملاسلا ىصاعلا ىبا

 «) مامت كل ريظنش نب نيسح نب ده نب ميهربا لصالا ىف هيلب

 ىف عقاولا مههربا نب نميلس نب ميهربا اهرخا ىلا امسالا ةينامث

 نب ميهربا روكذملا نميلس نب ميهربا ىليو هذه نس ةئلاثلا ةقرولا لوا

 مههربا اهرخا ىتلا ءامسالا ةعبس مامت ىلا انه عقاولا ايركز نب دهن

 .. مههربا ىليو هذهل ةيناثلا ةقرولا لوا عقاولا ىرهزلا رفعج نبا
 .. ىف ايناث عقاولا :.. نب ده نبا يحب ... روكذملا رفعج



 ند

 ا

 نس ىبلكلا بيبح نب دمحا نب ىبحتي نب بيب نب ميهربا
 بيصتح, نمسزا ةيادزلا .لحا نس ناك اركحب ابا: ريكي ةطونا, لإ
 هدلوس لاقو هبحاص ناك هنا رخذو ضيبا نبا هنع ثدح هنع

 ب "عال ةئس رخآ

 [؟5

 نب ىيحدي نب جرفم نب ايركز نب ايركز نب ده نب ميهربا
 ىرهزلا ىشرقلا صاقو ىبا نب دعس نب دلاخ نب هللا دبع نب دايز
 لاق مساقلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىليلفالا نباب فورعملا

 بسنلا اذه ناك ماشلا ىرق نس ةيرق اليلفا نا ينربخا ىنبطلا

 م١ ىعيلقلا دهم باو ىئثيللا ىسيع ىبا نيعو ههبا سع ىور اهبلا

 ىديبرلا ركب . تاو بابحلا ىتا نم مع" ىتاو فتاه ندا 0 0

 * ةرازولا ىلوو مهرجغو ديس نب نانا ىبا نب دمحأ ملا ا

 ناطلسلا ميظع امهيلع امئاق ةغللاو راعشالل اظفاح ىناكو هللاب ىيفكتسملل

 امبب ةيانعلا ريثك ىبنتمللا بيطلا ىباو ىئاطلا بيبح رعش ىلع
 مابإو رابخألل اركاذ ناكو هبيك رئاسل ديحرولا هعبانع ىلع ةصاخ

 دشا ناكو ةعحلاص ةعطق ةدلب لها راعشا نم ةدنع ناكو سانلا

 نول كلا ا ةنجا بسكي ىنغو [هعيارب ) ةفرعمو مالكلل 0 اداقتنا سانلا

 ٌىفاص بيغلا نسح ةجبللا قداص ناكو امهريغو ظافلالاو فّضملا

 ملعلا لها نم ةعامج ىقل ةسيلجل امركم ةرضاحتملا نسح ريمضلا

 م( ىعلقلا 3) ءاقتنا لصالل ى اذك

 ل

106147. 



 يي مو 9ع

 أ" ىفوتو مد ةنس لاوش ىف دلو نيثدحتملا ريهاشت نم ةءامجو بدالو
 7” -نم رقع ةيناثلا ةعاسلا لواو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا رخا اى هللا دمحر

 موب نسفذو 216 3 نيس ةدعقلا ىذ نسم رشع كثلاثلا تبسلا موسب

 ' ٌرماع باب دنع برُخ دجتسم نحص ىن رصعلا ةالص دعب دحالا

 ىناسغلا ىلء وبا ةركذ روهج نب ده نب روهُج نب ده هيلع ىلصو
 + جارس نباو ىنبطلا ناورس وبا هنع ىورو هظحخ نم هتلقنو

1 

 ىلا لحر قعسا ابا ىنكي ةناجبب لها نس ةرامُع نب مدربا .
 اروكذمو ملعلاب ةيافعلا لها نس ناكو هاملعلا ىقلو ع.5 هنس قرشملا
 « ريدم نبا ةركذ ت2 ةنس ىف ىفقوتو ةبرملاب ىضقتساو مهفلاب

#2 

 ْ ذذي

 أبا ىحكي ةلطيلط لها نم ىبهفلا ؛ يشأ نب ده نب ميهربا

 ضئارفلاو ةيدرعلاو ةغللا رضبب ناكو مولعلا قى اننفتم ناكو "عر

 ىكاصو 12188 ةئس نس نبعُس ىف ىضوتو ماكحالا ىف. رووشو باسعلاو

 * ىنوماملا هتزانج رضحو ثيغم نب دمحا هيلع

]| 

 ةقلاص لها نس ىولبلا ةرمح نب ميهربا نب نميلس نب ميهربا
 اريثك هنم عمس ىكنملطلا رمع ىبال ارهص ناك قحسا ابا ينك



9 

 نبا ةركذ ع8 ةئس ةبطرقب ىفوتو ملعلاب ءانتعا هل ناكو هتياور نس

 ناك هئاو ماعلا نس ةدعقلا ىث قر ىفوت هنا نايح نبا دازو ريدم

 ىذلاو ىكتملظلا رمم ىبا طبس ناك هنا ركذو ةرابغلا ملع ى اسدقم

 ىكفيلظلا زبمص وه ةدلاو نمهلسو ةنم مشو ةريص هنأ ريدم نسبا ةركذ

 + نيسلا فرح ى ةركذ ىتاجسو

5 

 حسا اننا ؟8ىنكي ةلطيلط لها نش وريع نبأ نبا ديم نب ويفي
 نيت ناك طر مغر ددحا نسب, نواه عبتف نت ادزك حا ولولا
 نبا هركذ ه6 ةئس رفص ىف ىضوت القاع اروقو ربخلاو حالصلا لها
000 

6 

 ىور ريصُملا نباب فرعي ىناسغلا داعم نب فلخ نب ميهربا

 ناكو امدريغو لغيم نب دجلولا * ىباو ةرفص ىبا نب بلهملا نع

 * ريدم نبا ةركذ هه ةنس' ىفوتو هيلا ط سلجم نمس

1 

 ةظطسقرس لها نس ىريشألاب فرعي ىرْدزلا رفعج نب ميهربا
 باتك رضهخاو ىارلل اظفاح ايلاع انيقفن ناك قحعسا ابا :ىنكي

 قرشملا ىلا ةلحر هلو هللا همحر ةنودُملا ق ديز ىبا نب دج ىبا

 (م مرسم ةنس ىف ىفوتو) هغع ذخاو نوبلغ نب رهاط اهيف ىقلو

 3 0 07 ”دن) 6

 ١١ سلجمي م) اند وه امك هيلع : انوحتسم7 لدم 0 عفو |زئثتح

 اول 25.



 ةلطيلط .لها نسم ىوسالا ريظنش نب نيسح نب دع نب ه ميهربا
 اناك ركذلا مدقتملا نوميم نب رفعج ىبا بحاص قحسا ابا ىنكي
 ةياورلا ىلع ثحبلاو ,ملعلاب ةلماكلا ةيانعلا ف ناهر ئَبرفك اعم

 . نس ةاكردا نبس ىلع ةلطيلطب اعم اعمس اهلكنل طبضلاو اهل دييقتلاو

 رئاسب اعيسو اهتخيشسو اهلها نع اذخاف ةبطرق ىلا اعم الحرو ابئاملع

 نب .ةعامج ىلء ابهب اعيسف قرشملا ىلا الحز مث سلدنالا دالب

 ايهطخمب اههتزاجاو اعم امهيلع عامسلا ناكو ناقرتفي ال اناكو نوميس

 ملع هيلع بلغي ناكو ناءرقلل ةوالتلا ريثك اعرو اماوق اساوص

 ملعلاب ٌرُّهش دييقتلاو ةياورلاو هقرطب ةفرعملاو هل ٌزيمتلاو ثيدحلا

 ارفاثم ايتس ناكو ةقثلاو دابهتجالو ثدحُبلاو راثكالاو عمجلاو بلطلاو

 ةهلا ىلا لفعل اريثك مهم دحا ىلع مسي ال ءاوهالو. عدبلا لهال

 روسأ نس ءىش هيف ركذي ال ناك هنم اسلجحم رقوا الو ايندلا ىف هنم

 نا دبحا مدقي ال هسلجمم ىف. ابيه اروقو ناكو ملعلا الل ايندلإ

 هسلجمم ىف سانلا ناكو تحصي اكو هيدي نيب هيف ثدحستد

 ارقي عساجلا دجتسلا ىف ةقلح رفعج ىبا هبحاصلو هل تناكحو اوس

 6) نب ميهربا نيب امسال ةينامث مامن ىلا هب لصتا امو اذه عفو

 ى امههلع هشملا ايركز نب دهم نب ميهرباو ىيعتي نب بيبح
 ةل.د> .لبق ىلا ةقرولا



 4و ١

 امويلا سانلا لحرو تاناركلاو قئاقدلاو دهرلا ب د1 أهبف امهيلع

 ىف وه درغنا ةيدحاص نومهم نب ده نب ديحإ ىو ان ف افالا نس

 و ملاصلا عمشلا قيفع نب دن وبا اسوي ةءاج ناكل سلجملا

 ده نيب دمحا مونلا ىف ةدرابلا ئرا تنك ةل لاقف ةقلخلا ىف

 دخل لوفي واكف كبذ قبلنا هلاوو حاضكلا ب 0
 ام: كرت :دمخا لوف مهربا عمس املف باتع دعب .اريخ الث ىعس لعف

 ىفونو اًرييسَن .ثركمو هسفن قف وك ايتو اردس لل دصآو هيف ناكح

 دصقا تنك لاقو رهاطم نبا ةركذ ةلطيلط ضبردب نفدو 1201 ةئس

 فتكيلغ مالسلا لاق هي لح اذاف سود نب دمحا رك ىبا عم ةربق

 هيطْعُيَف رارس رشع اهرخا لل دحا هللا وه لق ارتي مث ريخلا ملعُم اي

 « هللا دمحر ةتايح مايا كلذب ىلا دبع لاقف كلذ ى هُتُئلكف اهرجا

 قعسا ابا تعمس قوثو و نب ده نسب ميدربا قحتسا وبا نو

 ريما مكحلا ةارغ ةئس سه[ .ةنس»* تدلو وقح ر يظن نب ما 2 ميهربا

 هللا ةمحر فوتو 6 هنلا بحاص مههربا ىبا ةافو..تيقوو نينفولا

 ا و خلط ل دع دة "يملا ليا ل

 قوسا ىبا ةافر ىف رهاظم نبا ةركذ ىنلا. نم مسا اذهو ركب

 « 2: ةنس هيلع تاعامسلا ديبقح تتوآر انافر |[ حالا

2 

 ىسبا نب نْمْعْنلا نب هللا دبع نب سابع نب هللا دبع نب ميهربا
 قعسا ابا ينكر اًبيف ةالصلا بحاصو ةيليبشا لها نم شسوباف

 مللاب ىناعو مهم ةاس حو ةدلب لها ( ءاملع ) نم ةعامج نع فور

 نب ده وباو ىوارهزلاو ىزوملا صفح وبا ب رو ثدا.>و

801.9 7+. 



 ا 0 ةنس ل منير وح لو نينثالا ا فون لاو حجررخح

 هب 0| ةخس هدلوؤمو

 ١ : م

 يا يلي طل لما نم ىرال طش نب دج 7

 رصتخا دقو 0 دهزلا 0 علمسُي . ناكو هللعو ثيدحلا

 نسم لئاسملا ىقليو ارهاظ امهظفحي ناكو ةجرختشملاو ةنّوُدملا

 د لاكي اهرقبب الذ 1 مدس الو اباتكك كسمب نا ريغ

 3 « ط ةركذ ٌردالُبلا 500

' 0.60 

 300 تل اردنا لعا سس ماسالا ,نباج' ؟قرغي نمفا نب «ممهرإلا

 نديم ةعلحر قف عمسو ةلقتو ملعلاب اينتعم ناكو 9-5 لحر قحسا

 *« ريدم نبا ةركذ عزا[ ةنس ىفوتو الضاف ناكو هيقل

* 

 ا شيلقأ كلوب لطخا نب تباث نب « ميهربا

 نمو نوبلغ نب رهاط نسحلا ىبا نع اضرع ةارقلا ذخا قعتسا ابإ
 نءب رمع نب نمحرلا دبع نس عمسو دمحا نب رابجلا دبع مساقلا ىبا

 ةئسس داعب ريصم لسخدو امهريغو بتاكلا دمحا نب دهن ساعنلا

 ديلا 0 دبل اذبع ؛يروم دعب نس اهب نمابلا ازقاو اينطوتساو و٠

 « ورمع وبا ةركذ م ةنس ىفوت نا هل هسلجتم ىو ارقا

 ٠) ععؤم نم هللا دبع نسب ميهربا ىلي

 ريف كي تار

71 
4 

"2 
04 

 ا



١ 

 عال

 ةيليبشا لها نس ىرفملا ىقفاغلا ىسوم نب هللا دبع نب © مههربا

 لضفلا ى ةياغ ناكو اههريغو ىوارجلا رمع ىباو ىرقلا .ءاذحلا

 نسبا وهو (5[2 ةنس ىفوش لاقو جرزخ نبا ةركذ ريخلا ىف امدقتنو

 ةرصرد ا د5 ناكو ةكس نويعبسو 0سم 03

04 

 مموج وم رفغج ى 6 حان 2و ريظنش نس قئسأ ىبا 58 ىرور

 ةق 0 ةعمجو ةتداورو ملعل ءلاب ىنعو اهه ريغ نعو أامونع ىنوتكتجو

 دلقنَو ةاور أهيف * 26 .171

2 
 قحتسأ ايا ىنكي ةيليبشإ 6 نم مههربأ نب د نميلس نب ع ميهربأ

 نبا ةهكتاع ثدلاحو 0 نب ده نب ليعمسإ مساقلا ىبا لامع وجو

 ش د ةأور أمب روكذملا مساقلا وبا ةيخأ

1 
 قامحلا» ع ةقيدلا كل ند نوسح سس دمي نا 0 نب مهفرن

 دخأ شكيب ابا ىنكي ةبطرق لها نس ىغبطلا نباب فورم ىدعسلا

 ©) نب ميهربا ريظنش نسب ده ىلي ه) ميهربا ثبث اذهب للصتس

 ميهربأ اهيليو ةدعب ةتسلا ءامتسالاو ايركحز ند ايركز نب ده نبا

 ع ةرطلا نةذه ةعمجب 7 روكنملا دي نب د ندا
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 00 0 و

 , يف
 27 00 0 نكن 2
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 ١ 7 ن0 "-
 با لورا ا 1< دل 4

 وب يك با 1 7
 2 د 95 ا

2 

 "ا

7 
1 

 يع

 000001 كراكو فرع سبا ل لاورم افا دس نبا
 00 ل يعلو . بطلاب املاع ناكو

 ' اذه تكرذا ثيغم نبب سحلا وسب دا انخيشب ىل لاق ةلالجو ةسايرو
 ريطالا اقيدص ناكو الإ ةنس نس ةليل لوا: ىفوتو هتسلاجو

 0 ا مو: ةنس مدلومو ىلع وبا لاق مدعي

 م ةصانكا ثي راوم بحاص

9 

 أل

01 

 قحسا ابا ىنكي ةبطرق لها نس ىرقملا ىدزالا دهم نب ميهربا

 در تاسفلا باو. بلاط + ىىبا نسبا كم دج ىبا نع ىور
  ناكم 7 رقب سانلا ارقاو ىوئهملا رامع نب دمحا سابعلا ىباو

 ةديعب فوتو ربشأ ةتس ثدس هتوم دعب باهؤولا دبع نب مساقلا ىبا

 ْ #ي 20 ةنس

 1 ش 2

 ةناجحي لها نم ىناسغلا دوشا نب ده نب دمحا نب ميهربا
 نب بلبملاو ىنارذزلا مساقلا ىبا نع ىور قحسا ادا ىنكب

 ةيانعلا لها نسم ناكو مهرهغو لغبس نب ديلولا ىباو ةرفص ىبا

 نبا هركذ عال ةنس ىفوتو اعضاوتم مهفلاو حالصلاب اروهشس ملعلاب

 # رددس

 : ا

 ١ نىنك ةطسفرس نكسو ةقشو لها نم ىرقملا ٍلينْحُد نب مدربا

 ثا 0) قزفلا ديعس نب نماء قزمع تا نع ىور قحسا ابا

 ديج الضاف الجر ناكو ةيبرعلا مليو ةطسقزس عساجبب نارقلا

/ 

 0 ا :



2 
1 

 ةدامعبر الاو ىنيعبسلا دولاح 7

 ةيرملا, لها نس ,يريمبلا نوهرو نبي نوط ندد
 نب هللا دبع ىباو ى ئنارهولا 0 ىبا نع ىور قحعتسا ابا ىنكي

 ةداورلاو ملعلاب اينتعم ناكو مهرهغو فسوب نب رمع صفح يباو دوهت

 1 انخويش نس دحاو ريغ هع ان ربخاو .اريثك هنع سانلا حا

 5 ا دز أ 2 دنحأا - وهسه ٠ ةحيك 0 : 1 د ّئ
 7 نب ن" اهد و ىيى >> ]| ن 0 0 3 نع ع ع درم ٠

 * ريدس نبا ةتافو ريرات
- 

3 

 نع ىور قحعسا نإ ىنحب ةيليبشا لفل ند نخب نب ميه ردأ

 نب دمحا هنع ىور ط ىدوزلا دجاولا دبع نم دهتو دمحاإ نب ليلخلا

 ىتسبلا نع ةدشنا هنا ركذو ىرذعلا رمع

 راثلا مهرد | 11 ربخأ مهلاو هد 90 0 رشا ”انلا

 ا 7 ع بلقلا 8 أرقتفم . ن كك | اميئيب ءرجلاو

 م 0 ل لعد قوثو ه ريدم نبأ لاقو ىديمحعلا تت ذد

 يي اماع نيعب مس نس ديزأ

11 

 ندع ىور قحسا انا ىنحب قلاع لقا. نس دا نب ميدربأ

 ا 3 0 ح 0
 لربح ا ئيآ# جيوص ةدطاش ل عيمتسو ةريعو حسو ىبا نب هللا لدبيع ىئبا

10[.920 



 نيعبسلا رسثع 2 اهديصق ابيطخ ابيدإ ناكؤوزبلا و 7

 * ريدس نبا ةركذ ةثامعبرالاو

 أ

 هللا ب يدلل هدد نب قنوع ليان ضحايا نبا مهررا
 ده ىسبا نم عمس راطعلا نباب نعبو قحتسا ابا ىنكي

 نسم ةفامج تع بدكو محو قرشملا ىلا لحرو ةريغو ىلاجدتنشلا

 دمحأ .اررهاطلا 1 دست ا ده نب ا اح دبع روصخس

 ىدسألا: ركن وبا ةخع ىدربخا مهرمثو دساح ىبا نب ميهربأ ( ىبا

 رئازجلاب هنيقل لاقو ةلالجلاو ةقثلاو ةهابخلاب هفصوو هيلع مينثاو انخيش

 ظ . وام
 اهيصاقو شهلفقا لها نم نوف نب نميلس نب ده نب ميرنا

 لاصذ ىباو لابعلا قحسأ 7 نم ريصمب خو اهريغو د زورملا

 لال ا نع نيب كن ناب دنع شكلا" ىنباز ىزاربشلا
 كثيدحلاب خاعو اين هاشم فدي هللا ديع ىبا كا مش 1 ناكو

 هدلب سشيلقاب  ىضقتساو اني ابيطخ ناكو ةعمجو ةتداورو دلقذو

 هيلع مَرُثو ىباف ىذبو ماكحا كل كلذ دعب ىغد مث هنع ىفعا من

 قححسا وسا ىفوتو شيهلقاب مهتلمل اوتابو ىذبو لها ةءاجو كلذ ىف

 2” ثدح ةهلعا الو الضاف الجر ناكو هللإ ةمحر ةليللا ىللت ةح بص



 ذو

32 

 ىقزاطلا# قري :ئزهلا ىراكبقلا ةنارعللا نا تولخ نت ميهربا

 .٠ ع!

 هل: امد

 ا

 قوذ ردقلا لياج لقنلا ناو طا 000 ناكو مهخوهشو

 يب رددس نبا ةرخذ مانام خس

178 

 ينوقتح ملا فرعي ريرضلا ىرقلا ىراصنالا دهت نب ىيهربا

 ةدلع دج ىرقملا ىباغما هللا دفع ىردأ نر دحأ ورهع ىبا باجحاضا

 ناكو اهدوجحيو اهطبضدو تاياورلاب نارقلا ىرقي نآكو ىرجمعلا

 ضعب هنع ديلا ءاس هيكعد 0 ىلع البقس أ ضيقنس افيفع الضاف ةقث

 دمخا و هللا دبع ودا ةءامجلإ ىضاق ايل لاق انبي اححصاو ان ويش

 قحسا وبا ىفوتو ةياكحف ربكو ةياورو ةيارد ملعلا لوقي نمدرلا

 0 مأ ةربقمب ندفدو 0 نسخو رع 00 0 نوبعش بقع ادد

 اكو

 اللا

 ايا ىاكي ةبطرق نكس 00 72 لها نم 098 اريخ نحب ديغ نم: ميهربا

 نسب 9 ندب يده هللا ديعح ىبا اهيضاق نبع ةدابب ىور قحسأ

 7 ىبدا رع ةبط رق دخاو ى راخبلا 200 ا عمو طاقسلا

784 



 '' ناكو دهم نب مزاخو جرف نب ده هللا دبع ىبا نعو اريثك ىئاسفلا
 00 م انخوبش نم وهو ها/ ةنس لاوش ى ىفوتو ثيدحملل اظفاح

 لال ور دع 1

 - نيسالا نباب ىرعي ديعس نب ميهربا نب ىيعي نب ميهربا

 ىور ةلطيلظ نس هلصاو ةبطزرق لها نس قعحسا ابا ىنكي انبحاس
 نابكو نيثدحللا ةلج نم ناك * مال حو انخويش ةعامج نع

 طبضلاو ةقثلاو ةياورسلاو ةياردلا لها نس نيلكل]تابداللو ل

 يجيجي ره خا ةلبلب هللا همحر ىفوتو ىنع ذخاو هنع تذخا ناةتالو

 5 ناكمب نيدلا نم ناكو 89 ةخس هدلومو ع ةغس نم ةرخالا

1 1 
 ىنكي ةبطرق نكس ةدراس: لها نسم: بتابثأ نيب ده ىب ميهربأ

 مساقلا ىبا دنع هقفتو اريثتح ىلع يبا هرهص نع ىور قحتسا ابا
 ى هنع سانلا ذحا اظقيتم اظفاح اهبقف ناكجو هرجغو دهت نب غبصا

 « ه6[ ةنس مرسم ى هللإ همحر ىفوتو ةرمع رخا

 ءابرغلا سو

 !إ ا

 ىدزالا ده نب نوراه نب رفعج نب دمحا نب ميهربا
 ريظنش نسب قححدسا وبا هنع ىور سلدنالا مدخ ىقربلا ىسلبارطالا

 نأ رخذ 0 ودو ةقرب نكسو سابارطاب دلو لاق هطغدب تارقو

 ةنس رفص نم فصنلا ن كلذ ركذ ةنس نيعبراو ىدحا نبا هّنس

 اناهري هنع قف ُساَيَع نب روصنم بدحاص ةثامئلثوا نيعبسو ىدحا

0 5 “0 ١ 

5221 1 
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 مم ْ 2

 قور سلدنالا لحد برغلا نس ىسلب ارطالا مساق نسب مههربأ ش

 هيكملا اقغأ دو ىديمحل | قلبشت ىسكسح دمحأ نب ىلع ده وبا هع

1 

 اها رحب ىعبسلا ىسيفلا عوج رد نب شيلا هاب ميهربأ“

 رغب دخأو ةريغو نئجابلا ده ىبا نس سلدن الاب مسوس قحتسأ

 كؤرو برزخ نب ده وبا ةركدذ ابيقف ناكو ةعامج نع سلدنالا

 ةئس' نيعبسو نامث نبا رضو ملك ةفش يفوت هنآ دل ا

 ثلث ةنس ئيفوت هنا ركذي هط++ب لضفلا وبا ىضاقلا ىلا بتكو

 3 كلذ ةرجخأ ميهرب أ نب دقحبأ نب ميهرب| ةدبفغح نأو ىجثلثو

1 
 اهب ثدحو ةيليبشا لخدو سلدنالا مدق ىلصوملا ركب نب ميهربا

 ءافعضلا وَ نيا 1 ىلصوملا درا ىينصلا نب 2 حفلا ىبا نغ

 كيسيع ند ليعمسا نع ربلا دبع نب ردع وبأ هي ثدح دقو نيكورتملاو

 رك ظ ظ

 لدا نس ىسافلا نباب فرعي 32 وللا دمحا نب رفعج نب ميهربا 3

 ىّشقتلاو دهزلاو لضفلاو ملعلا لها نم ناك قدعتسا ابا ىنكي ةتبس

 ىرقملا لوس نب دهم ىببا ىلع ارقو نوجحُمُس نب ناوزم .عمس
 هثاضو م 2 يحكمو لدفع ندب عغبضال أبا .ىضاقلا بد صو

14 
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 ! ابكراشم ماكحالاو طورشلا ملع ى اسدقم ناكو ةودعلابو سلدنالاب

 ةغس نس يديه نما ى هللا همحر قفوتو بدالو لوصالا ملع ذ

 ٠ « ضايع نب لضفلا وبا ىضاقلا هيندافا هزم

 ليعمسإ همسأ نم

 ظ ظ 1 ظ
 ةطسقرس لها نم ىومالا فلك نب ديعس نب ده نب و ليعمسا

 دهم نب دمحا نب رفظألا مسافلا ىبا نع ىور مساقلا ابا ىنكي

 رفعج وبا هبحاصو ريظنش نب قعتسا وبا هنع ثدخخ ةريغو ىومحنلا
 <« "اه ةنس ىفوتو ”.. ةنس ةدلوم الاقو

8 
 مساقلا ابا ىنكي بويا ةعلق نبم ىرؤوُملا سنون نب ليعبسا

 افا يس يوربعاب اق نب ده نب هللا دبع دهم ىبا نع ثدح

 * طر بيرك نب صفح وباو ىرقملا ورمع وبا هنع
1 

 ةيليبشا نيا ىمخمللا دابع نب ليعمسا نب ده نب :ليعمسا

 ةيليبشابو ىليصالا دهن ىبا نع ةبطرقب ىور ديلولا ا١ ىنكب

 عامسلا قى ربلا دبع نب رمع ابا بحصو ىجابلا دهم ىبا نع

 نفدو ةيليبشاب ىفوتو ملعلاب اينتعم ناكو هخويش ضعب ىلء اميدق

 نوتسو ةسمخ هلو 1٠[2[ ةئس رخالا عمبر نم نولخ نسخ دحالا مود

 هر زيرات 2 ه) ىضرفلا نبا :هرخذ



 [ةو/

 م

 نباب فردي ىضرفلا بيدالا ىراصنالا ده نب ردب نب ليعيسا
 (نب )ركب .ىببا نع ىور. مسافلا ابا. ىنكي ةبطرق لها نم ماتقلا

 ىثيللا ىسيع ىباو ديعس نب رذنم ىضاقلاو ىشرقلا ةيوعم نب ده
 كثدح ىضاقلا جرفم نباو ىورقلا 1 نداأو ىههيمتلا رفعج ىباو

 اموبطم اسدنبس اينستس املاس احلاص الجر ناك لاقو ىنالوخلا هثع

 حراز نسب ديت وبأو ىجررخلا 57 نب مساق اضيا هنع ثدحو

 براق دقو 68 ةذس ةيليبشاب ( ىنعي ) اندنع ىفوت لاقو هيلع ىنثاو
 < هللا ههمحر ةنس نيعستلا هس ىف

 دقه

 0 ليعيسا نب دهم نب جززخ نب دهم نب ليعيشا
 هناا فيور مساقلا ابا ابا ىنكي ةيليبشا لها نم سلدنالاب لخادلا

 نميلس بويا ىبا نعو نميلس نب ميهرت| قحسا ىبا هلاخ نعو

 رفظلا مايا ىف ةبطرق لل لحرو مهريغو 3 دهازلا ميهربا نبا
 ةنس ىقرشملا كلم لجرو اههزيش_نعونخاوانساع ناجم كلل

 نس ةعامج نع ملعلا بع  سسكحو ةكيبر رواجو ا ةؤوشنغ قفا ابا

 نم ناكو ةرشع ىتنثا ةنس رخآ هدلب *لل_ ىفرصناو قرشملاب ءاملعلا

 بلغت ناكو مولع ةدع ىف. اكراش. ايندلا ىف دهزلاو ليعلاو ملعلا لها

 ءاضدنالا ةامس اباتك عضوو هلاجر ءامساو ثيدحلا ةفرعس اهم هيلع

 الجر نوعسو:ةئام مهددعو هخيوش امسا هيف ركذو رافسا ةعبرا ىف

 ركن هثيدح سم هاقتنا ام مهنم لجر لك دل قانضاوتتف مهو

 نس ثتلاخ ةليل ةرشع ىتنثال ىفوت لاقو هللا دبع هنبا هلكىكلذ

101.98. 



 0 0 لب[ رهص سا نيقب رب ةدلوم نادتسو 60| ةئس 3 ظ

7 1 
 انا 5 0 0 لوجو ليعمسا

 نبع ةبطرقبو هدلبب :ىور لامقو جززخ نب ده وبا هركذ مساقلا

 نب رهاط .ىلذ نارقلا ارقو مال“ ةدس جدو ,قرشملا كل لحرو ةعامج

 دنيعش 'ئيباو: ئسباقلا نسعلا ىسبا نع ذخاون ىرقملا معنملا دبع
 نفتح كا 1 ىلداد ال اعماج مولعلا كر اننفتس ناكو مهريغو ىعذاربلا

 ! ْ يه ب ا سرا وو

2 

1 

/ 
2 

١ 

 | نط ىبيجخلا ثراحلا ىبا نب ليعمسأ نب ميهربأ نب ليِعمتسا

 الجر نانكو ةريغو ييردملا ميدربا نسب دهم نع يور ةلطيلط لها
 0010 ٠ 0 ةركذ تم ةناس ىفوثو احلاص

 1 ا

 ئور ده ابا ىبنكي ةقلام لها نس 4 ئشرقلا :ةزذح نب ليعيسا

 مناغ ةننع ىور ءابدالا رابك نم ناكو.ةزبغو ىلليصالا دهم ىبا نع

 * ةريغو بيدال

11 

 ابا قيكي اا لاب صرال .ايزكل ا ةيوقي نب ليعسل

 اضيا هنعا ثدحو ىربقلا بهموم نب .دهتو ىليصالا نع ىور رهاطلا

 ناكر دلو اهب لاجبلبا نمار ىندلا ل بيدال مناف

 ::0) ىتسحلا



9 
 وبا كلذ ىلع ىنهتن كلذب ةيانع اذ تانايدلا لوصا ملع ل1 .الئاش

 « ءابرغلا ىف. ُركْذُي نا ( ُهَقَحف) ىلا هب بتكو ىضاقلا لصفلا
١4 

 وبا قربخا لاقو ىديمحلا ةريكذ ىزاجمجلا دمحا نش ليعمسا
 ملعلا 05 يديم الضاف ناكحو ناوريقلا هيلع مدق ةنأ ىسيقلا دهم

 َح قر تر نإ 2 ب هو عم هنأ ركدو ثتيبدحع و شاق يم تاع زك اد 5 2 : 005

 « هيف هدانسا ظفدعدي ملو نع بتكو ناوروقلا

 رو ْ؛
 ةيسرس لها نس 1 نب نسحلا ىبا دلاو ةديس نب ليعمسا

 ةاحتالاب نسم ناكحو نعل رصتصسم دنع ذخاو) ىدتيرلا ركب ايلي للا

 غبرال دعب ةيسرمب ىفوتو ىمعا ناكو توبا ةفرعملا لها نمو
 ( # ةدمب  ةئاس

1 

 ىرقملا ىكلاملا نارمع نب ديعس نب قلخ نب ليعمسا

 نب نابجلا دبع مساقلا نىبا,'نبع ىئور صاطلا انا بحكي سللبالا

 نطوتساو رع عيع اضيا ىورو فيلو يربي اريثح ا | دمحأ

 ظ ضدعب هيقفلا نمدرلا لبع ن را ةييس تل انوي ثدحو رعد

 مساقلا ايا ىنكي بوبا ذعلق لإ ناس طم 9 ١ نسب كيعمشا

 وصحف 8 وتو ىوتفلا قا مدقتلاو ملعلا لما نم هتهج ةيقف ناك

 صايع نبا هيندافا..ةئامسمخ
 ل

104108 

 ا



 .ءابزفلا ف ٠

 ١

 ىشرقلا دمحا نب ده نب ىلع نب نمحرلا دبع نب ليعمسأ

 رص نت سلدنال مدق دهب ابا ىنكي ىرصلا ىرساعلا مث ىّمّرلا
 نب قحسا ىبا نع ةناور هل تناكو ط 00# ةئس نس ةدعقلا ىذ ىف:

 هتَئاورو امهريغوأ ىبلكلا سابغلا نب دج '٠ نسحلا ياو هيقفلا نابت
 ةقثا ملعلاب ةيافعلاو ىواصتلاو نيدلا لها نم .ناكو ككلانه ةعساو

 لاقو ىنالوخلاو هيلع ىنثاو ربلا دبع نب رمع وبا هنع تدح نوماس

 مود ةيليبشأب . ىفوتو جرزخ نبا ناق مم# ةئس دلو 5 0 تارف

 هللا دبع نب سنوي اضنا هنع ثدحو 6 ةخس ةاجسف: رطفلا ديع

 اضيا هلا بيبُسَتلا .باتك ىفو هفبلات نم ىلْسَتلا باتك ى ىضاقلا

 انربخا لاق نمحرلا دبع نب ليعيسا ده وبا ىرماعلا انربخا لاقف

 اغل لاق لاق َةُبْعُر نب ده انربخا لاق رصدب فيرشلا ىبا نبا

 كلش نا مهللا لوقيف اوُعْدُي ةراْرُر وبا ناك ىلعالا دبع نب سنوي
 ل00 الي اقرا لص. تضخ قد. احح لزطو قلق اوي ةتمص
 « ةخش ةئثاس ليش ةرارز وبا علبف لاق هيلع

| 

 بديدالا ٌراَربلا ئرصلا ردع نب .ثراحلا نب هللا دبع نب ليعمسا
 لفد:دق ناكو ع. ةنس ارجات سادنالا مدق كه لينا ىيكحب

 ةداورلاب رثكتساو ةريغو ىرهنالا ىناو اهرهغو ناسارخيو نميلاو قارعلا

 2 5) كلس ا) نبسجلا



0 

 نييدلا لها ننس ناكو هيلع بلغا ةيبرعلاو ةغللا ملع ناكو ءاملعلا نع

 + مدإ ةنس دودح ى دلو لاقو جرزخ نبا ةركذ رعشلل ًالثاق لضفلاو

 [اعع

 سلدنال مدق رهاطلا ابا ىنكي ىرمغلا ىشرقلا ردع نب ليعمسا
 بانع نب هللا دبع ىبا نع ةبطرقب ذخإو ةئاس عبرالو نيعبرالا دنع

 نيودراوب نبجا قتمسا نسبا نع ةيرلاب او واطفل] وب لم ا
 « ريذم نبا ةركذ ةثامعبراو نيعبسلاو سمخلا ومن ى. ئفوتو

 عيصا همسأ نم .

 منو

 لفا. نم :ىونالا ريزعلا دبع نب. عيصا نمازي رعلادبغ نب عصا
 نب مساقو مساقلا نب ةملسمو هيدا نع ىور مساقلا ابا ىنكي ةبطرق

 نلمح نبا هنا انربخا الاقو نابحاصلا عما يروا مساق ليو

 + موإ ةنس بجر ى كلذ ركذ ةنس نينادثو

207 

 نع ىور ةبطرق لها نس ىمختللا ميلكا نب مههربا نب .عبصأ

 ىصاقلا جرفم ناو هللا نوع نباو ناحطلا * قحسا نب ليعمسا

 نسب ليعمسا نع ةتياور نسو ملعلل ةبوار اعلاص الجر ناكو مهريغو
 انهاه سيق نب زاغ ناك لاق دعس نب: دلاخ ىنثدح لاق قحسا

 ناكو كلم. نس عمسف قرشملا كل ىبضم مش ءارمالل ىنعي ابو
 نأ ركذي ةرس ريغ ةبابل نبا تعيمسو دلاخ لاق ارهاظ اطوملا ظفحمي

 ةقذحلا ى انتفا انديس اي اولاقفن سيق نب زاغ لا اوعمتجا نيملكملا

 هيلع ىمثاو ىوارهزلا صفح وبا دنع ثدح ةبجإو ةقذحلا (مبل) لاقف
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 ا

 وو ىدمج نس نيقب 0 نيبنثالا .موي :نفدو نونثالا ' ةليل ىفوثو
 يي سوم خس

| 

 ةيطرق لها نس ىولبلا هلا دبع نب دج نب للا دبع نب عبصا
 نباو قهشر نب نسعلا ىبا نع قرشلاب ىور مساقلا ابا ينكي
 نب دفحإو: فرطس نسب دمحا نس ةبطرقي عمسو) امهريغو ديز ىبا
 "سنوي اضيا هنع ثدحو هنع ىورو. ضيدا نبا ةزكذ ( امهريغو ديعس
 م« هةفيناصت ضعب ىن هللا دبع نبا

 7 لني

 ابا ىنكي ةبطرق لها: نس ىلطلا سراف نب جزفلا 1 57
 كلاس ىارو هقفلل اظفاح ةهابنلاو ةظقيلا لها نس ناك مساقلا

 نع ذخاو ملعلا ئوزف“جو لسحر قئاثولا دقعب اريصب هيف ارواشم

  كمحا هل زاجأو ديعس نب ىنغلا دبعو ىكملا مصيج نب نسعلا

 نباو نسوملا دبع نب دهم ىبا نم ةبطرقب عمسو ىدوادلا رصن نبا

 مراكا ئرؤشلا ؛لسا ةلجو البتلا طاقحلا نم ناكو امهريغو هللا نوع

 مسبل. ءاقللا نسح ةناوخاب اراب قحل هاعراو ةّيذ هافواو ةيانع سانلا

 دع ةفينوغلا وعل ةلفاغلا ضرخعأ 5 انلو :نيفنلا "توي رش :ةمهلا 34
 هاري ملو هب: ثسمتحاو اهنغ 0 ةقفرلا نع لضايف زاجسعلا ن

 مهظعفو مهبطخو ةريسلا نسحاف سويلطبب 0007 هال سيوة

 ىفو مبيف ناكو
 هلك هربخ رز كذ ناوكذ نسبا هيلع ىلصو نابع نبأ ةربقمب نفدو

 ذحلا نيذلا' عوهشلا ركحذ نم هيف اس الث هطخ نم دتلقنو رفم نبا

 2 . هللا همحر  ىضوثو |!دؤمحسم أدودوس هن أوخأ



1 

 ءرذنم نبا لاقو "90 ةنس مرححمملا ف ئقوت ناهح نبتا لاقو. مهنع

 هدب نولخ ردعل نوينثالا م

1 

 هضرغي .ييصخولا ىسيع نتي, عيا نب سيم نانو

 دهب ىبا نع قير مساقلا ابا ىنكي ةيليبشا لها نس ىربثكلاب
 عمسو ةيليبشاب تي 3 ىلع ررجكنو أمددق ملعلاب ى ىضخعو ة5ز دعو .نجابلا

 اجلا ١

 ١ نب َء

 يل انسخم طورشلل ادقاع نابكو عبفلا عس مهلع بدكو مهند 5 9 5 5 ه ثعل لو 2 -ت-. 1 4 تح 0

 يفدثنا لاقو دتركد انليم ةقفصوو َ# اجل !اويع نفكدحل انفو أعر اب
- 

 رخل نسب له وبا اضدا هلع ثندحو هللا ةمحر ةر اهل 1 ا

 « مس» ةنس ةدلومو 16 ةخس يفوت لاقو

0 
 ةبطرق لها ندم - نباب نرعد يجمع < مما كسي ب عبصا

 ىليصالا دي + سدد ا[ رن .راكو رجاتلا يفق * نسب كاما: كح ىثر

 ىليصالا طخ ىلع يمرض . ناك لاقو) ا رداكس نما[ يركذ لكس

 ©« (مه [٠0 ةكس توتو

 | 5 57 0 . 6 .٠
 1 ىناخكي ةيليبشا ادا نس ىمخللا عبصأ ن: كيني أر ند مم |

 انس بولا ىلء هقفنو ناورهقلا كلَ لحر مساقلا
 ةركذ اة دععسم اهيقف ناكو امهريغ نسو أمسك و 0

 هز ومحب ) ّ مدع 3 22 زارطلا كدرص ا وع هيلع ملعملا طق

15 

0112. 



 تكءو 0 لا . ةتبار دقو كندا اقوا ديف ا

 2 ش ي-عكتلد نس ابيرق

 رنا

 رقب نيتفملا ريك ىدزالا خص قير نتا دكا نب + خبصا

 اريثك دهن نب مناج مساقلا ىبا نع ىور مساقلا ابا نكي

 ىبا نع ذخاو ةتيحتصب عفتناو قزر نب رفعج ىبا هيقفلا دنع هقفتو

 ركل ل رو وأ هل زاجاو. ىتاسغلا ىلع ئنام جارش نب نامرم
 نس ناكو ةوور اس ءاذحلا نب رمع وبأ ىضاقلاو ىرذعلا سابعلا وباو

 ةهداحدصإاو كلم بحذم ىلع هقفلل اظفاح ءاهقفلا رابكو ءاملعلا ةلج

 اققدُي ايهللعو طورشلاب املاع .ىروشلا ىف امدقم ىوتفلاب اريصب

 دج سملاب ةالصلا ىلوتو هباحدصا نس دحا ىلذ 517 هدراجي ال ابيناعمل

 هل ةرالثلا .ريثك ميظعلا نارثال اظفاح ناكو ةبطرقب عماجلا

 رسب رح ةمهلا ليم أنواصتس هاف هب 0 نسح دفورعل دوس

 ةرمع رخآ ىف هراد مزأو هيلع اورظانو ةهئم سانلا عمسو ثدح سفنلا

 ءاعبرالا ةليل هللا دمحر ىفودو دملع ةعفنم سائلا مركسف هتف ةياعسل

 ةئنأ ةئافوي ىنربخا) « ة:.8 ةغش رثص ن- مود لوأ (ءاعبر 8 مود نفذوا

 يي ([625 ةئس ةدلوسو عيصأ ن مد ديم هللا دبع بأ ىضاقلا

04 
 0 و 2

5 535 - 

 ناب لقرعت ىمهلس ل ىنوحرلا دبع نا: ديه سب دمحأ نحب ةيسأ



 ص
 0 ١ 3 | تحل ا 5 ا فى :

 0 كروذانجا هلع انسح الاقو رفعج ودا

 ع

 وه همم 7 . ن 3

 2-5 كلف دبع ابا ىنكب الف روج ا ىنادهبلا هللا تدع نب 8
5 

 ايس

 . ورع . 0 7 . .٠

 ةليل ةدروجمب هللإ نهحر مت 0 رهاط ردو 2 ارعو اد

 هللا كابع أيا بد اص ةبطرق لإ نس 1

 هترظاغم سلجم ةدخع -- دا دلع ىذحو ةدخع دقفتو راطعلا نسا

 اهيف نيلع ا ةالضلا ق 0 4 ب نت 3 تلك الملا ءايبغأ نم ةلاسشق

 جرفلا ن عيسأ ىناف * لئاسلا هل لاقف مالسلا لعد قيشلا ىندجس

 6 طل ا! ال ةعرشملل ]| ,اطغلا ن 5 هيلع ذ درف !ادودحم ابهيف 2 4

 .برسيسح هنأ لسع ا ىكحو ني 5 نسعلا ةركرد 0

 3 هركذ 0 ب

 قوس ةمسأ نس

 مما

 73 7 ةلطيلط 3 نم ىرهفلا ةملسم نب ده نب قحسا
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 00010 رياك 00 ابا 6 1

 1 ناي يلا دس و 9 ةلس بنجر رهش ف كونو ةهربذ

 5 ةدابب ارواشس

 0 5 ما
 انها

30 
 ةعامج نع أه ىور ةطسقوس لدا نم ميهربا ىبا نب قعتسا

 : ١
 * رددس نم:

 ءاسب رغلا .نس

 قايبرتلا عدس نسب دمحأ نسب ىلع ندب ىسحلا ندب قوعسا

 دبع ىبا ىضاقلا نع ثدحو سلدنالا مدق ماهث ابا 21 ؛اربلا

 ىبا نعو ىناقكصلا ىلءالا دبع نب نسحلا نب ده نب نيسحملا هلا
 لها نم 11 حل اص الجر ناذكو امهريغو هيقفلا ىخملبلا رصن

 ذدةيرط ىف ةماقتسا قاتو ةروجسبملا بهاذملا نس اعل ديننا ةموسلا

 هقيرط ىفو ةدلب ىف خويشلا نع نعحيو ثيدعلاب ىنع ةتريسو

 لاقو قالوخلا ةركذ ةرابجعلا ليبي ىلع سلدنال لمد نال

 لباسا نم نب ده رصن وبا ىندشنا لاق اذه مامت وبا ىندشنا

 ط) ىناذمهلا



|| 5 

 0 مدأ نب نب نرسام نا لاق عرابلا يدا .قاتفما لاف ىختلفلا

 ىنيميبلا نيذه ةراد باب كَ

 نا مرق ال لرئاف ةدناف نيف وا بذا اخا ذا: لف بحاتَص تنك
" 

 فك ير ءاف سلات الية ني 0 ا ا 5
01 7 / 7-8 
7 

 سان

 ا ||

 نب ميد رسبأ نس د قاحسا نحب ىسسوم نسب ديلولا نسب قوعتسأ

 ىبا نع ثدي ناكو سلدن الك ّ منك بوقعد أبا ىنكحرب 0 سوشبع

 كييششلا ىكلاس اهيلإ اص ذلجر 8 ةردغو هيقفلا كد ز ىبا نم ديم

 د ون ةرجكحد ل لا ملع فر ل لاجرلاو رصبو ثيدحلاب  ملع هل

 مهتت ةنس ةدلوم نا انل ركذو ىل زاجاو ةيليبشأب هديقل لاقو جرزخ نبا

8 

 بوقعي ابا ىنكي ىِلوُصفلاِ ىرعي ىناوربقلا مدربا نب قعتسا
 ىداقلا هنع ثدح ةرجغو ناورجهقلا ظءاولا مساقلا نا نع ثدحمي

 1 <« هللا همحر هللا دبع

 ند نتا

 ىدض قلاو قا رد دولا ةف نسختك 0 ركبلا ورمع نب يفوت أ

 ملع اذ * ناك ةلبل ١ ةدلبب

 0 م |أديدش ناكو ءايلعلا سس ةعامج ىفأو ةضدرفلا قاف

 م 5 || 6 و .٠ ني ا

 مها: قرشملا لل لدحرو ةورّسو ةقعو وسو (لضفو)

 ةرساعدحو شضئبرلا ةربقدد نسفدو | 0 هك 0 قرم 00 357 3

 ءورقلا 5 ةدلبد
- 0( 



 لل ا .ديلو راس كوبا ن و نت 0 نب بونأ

 ” ىو قنسنع ىب دج ىبا قدغ + ىو , نميلس با ينكي ةبطرف

 مدريغو و ىباو ةيطوفلا نداو ىجابلا دع 2 ىذثب 7 نل 9

 ضبا نبا هنع ثدح معو ةئس ( ىنم مويا دنحالا مد هدلوسو ريثك

 - ةخ ديدعدمعإ لس لاك.
 اب 0-322

 ابرغلا عاود ماكف 90

0 

 ىنخكي 0 ةباملا تتكرابملا , نس ىلع وب ريصت كك: م بوبا

 ما ةياور هل تناكو عع ةنس ارجات سلدنالا مدق ٠ العلا ابا

 لامْقَو جررخ نبا هركذ اظفاح ةقث به»ذملا ىعفاش ناكو اهريغو

 موز ةغس ةدلوم ىا انل ركذ

ْ 5 

 ن 00 لدا نس ناورم ىنب ىلوس مهدإ نب دمحا نب مهد
 ناكو اهرمسا ناري ةدرملاب اضقلا 7 ركب ابا ا ةبطرق

 ابنع ةبيغم دعب ةبطرق عجارو هبداو همهف ى ايرق همكح ىف ابيلص
 ضبرلا ةربقمب نفدو 129 ةنس ةدعقلا ىذ بقع ى ابد ىفوتو ةدس

 + نايح نبا ةركذ سائلا عمج هدبشو ةقيدعلا

2 

 ابا ىنكي ,سوهلطب لها نم ىراصنال نمبا نب دلاخ نب نما



 1 , 1 يا 17

3 

 ش

5 

 ههردكو نكردما  نسح# 0 2 نايك ويوم عقب نك ا م دع تابث هللا لدع | ادعس

 ىعي نيئلثو نيد تدم ىنوت قاف جل رنخ نسب و وبأ دنع ف دفح

 *ي ةثابن 0 ىلعي ىنيعسنو سمخ 00 ةدلوس 1 ةثامعبر و

 اد

 أ

 ىردر ةبطرق لها نس ىبصحتبلا ىنابا نب 4 رعلا لع نب نانا

 ناك ةريخ 0 هند أور 1 ارينكج ظذ انيك مساقلا نحب وعل ع

 عامسلا فإ سيطف نب فنرطلا ىبا ىضاقلل ابحاص ناكو هئارظن

 ةدوعقلا ىد . فدصدةخم اثالثلا 0 ىنثدو هللإ ةهجحر قششوثو خويشلا 0

 3 سابع نبا ةربقمب نفدو هدم نيعبرأو 0 نبا وعدو 5 ا

8 

 نع نا رع ةءارقلا دَحأ ةلطياط لها ن 2 ىرقملا هلأ فص نب َتِمَلْعا

 ظبضو ىطاينالا لددعس ند ده نعو ساحعدنلا هللا د كدع نسب ليعيسأ

 1 ال | 5 0 : 1 م
 5 ١ هع ١ 0 - / 0 كنت ريس 1

 5 د - كل تا نوذو ع رو خمس نب 92 هد أور م 3 .ندضؤفند أ . 4 02

 2 5 8 5 ّه | 0

 ىو 1 261 كبح نجح بسب تح نأ لقا

 ةددإ ةحح ”:ةةيدح أ ]أ 4 اهي 2 قي 1 01 ةاحر خت يكل انا منا ا رطع ؟ةندح جمع ةنيم .انيهخ جيد عارشللا الاقل 2 انإ
 انفع

 3 ٠ 1 ١ ١ 0 ٠

 ضيا ند 0-0 هلأ كلذ ركذ خد أور ةسيفن يلا نب لديح] 0 ودأ

 32505 * ءابلا* رح

| 

 دوج وجمإل حل موج 6 20 : رولا ان نا 0 تب ل 1 ْن د ل هللا 2 02- ا دمدأ 0 3ك ع

 ٠ تن ١

 ىبأ ةيحال افا ناسكو رذعج نا نكي ةبط مث نش لها نس طاشملا



 0 1و نسل ارا

 000 1 90 ل

 نبا رك ذ ةقملاو ةفرعلا 0 1 ناكر اال م رطل

 ا دن

 ده ضايزكو ىبا نع ىور ةبطرق لها نس ديعس نب ركب
 ”ابحاص ناكو ةريغو (نيدمح نب نسحلا ىبا 7 هيقفلا لاك هر

 ]اي
 ىدثكلا ثغعْشا نب الع نسب دمحا نب ديعس نب ىسيع نب كب

 دهعتو ىرقمللا ىكس نع ىور رفعج ابا ىنكي ةبطرق لها نس دهازلا

 ىمييش وسع لاقو رماميلا ىلد وبا هركذ امهريغو بادع نب

 ةسيلل وكنت هيلا تفلتملا هعيحمصي نع هللا معنا نم دحاو 1

 ةناهصو ادهزو اكسُت هلثد طق ىنيع رق مل بدالو هقفلا مّلعت ى ماوعا
 فلسلا ا!ءر امئاكف ةاءر نس ايندلا لها عيمج نع اضابقئاو هسفنل

 خدع ةنس بجر ى هللا همحر ىفوتو نيعباتلاو ةباعحصلا نم ريادملل

 در

 اهنم ىتشديلا ىبصخولا ريرُع نسب ديعس ىبا نب ده نب ركب

 نب هللا دبع ىباو ىثقولا ديلولا ىبا نع ىور ركب ابا ىنكي

 لبنلاو ءاكزلاو ةفرعملا لحا نس ناكو مهريغو ىرذعلاو طاقسلا
 ةردسم نسب ناورم وبا هيقفلا هرمأاب ىنربخا هز. ةنس وحذف ىفوتو

 + هتبارق نم هنا ىل ركاو

 دي 'هدنما قب
 ذم

 ده نع ىور هللا دبع ابا ىنكي ىسيفلا ىقب نب ريك نب ىقب



1 

 * ىليب باحالا نب ده وبا هنع ثدح ىسرضعا ديعس نبا ددش الا دريل . دد] كنعز كن ا

 28 ظ

 مساقلا ىجبا ذاتش”ال و ىركقملا ٍيَلاَظ ىبا نب ىكم ددهم ىبا ن-

 اا ء ديلولا ئيا طغسب تارق دحاو ريغ هيلع ارق امهريغو ىجرر 3

 هانا ابا .ى كي لود يرذ نورلا دبع نب مداق نب نب

 مالا + * ظ
 ةيئاو نيثدحلا طاقح نيم _نمحرلا ديعوبإ دلك نبر6 يقين

 مالعإو ةمئالب نع ىورف قرشللا لل لحجر نيحلاصلا داّمّرلاو نيدلا

 دبع ركب وباو لْبْتُح نب ده نب دمحا هللا دبع وبا ماسالا مهنس حلا

 بتاعامجو ىقرودلا ميهربا نسب دمحأو بيس ىببأ 2 دهم نب هللا

 ريثكلا روشملاو رابكلا تافخصملا بتكو نئاملا ىلع نوددزي مالعا

 امج املع انهاليف سلدنال للي عبجرو 000 يل 6 ىف. غلابو

 ديم ىبا ايل لاق ةراثكتساو هلافبحا ىلع لدت اناسج انك .يفلاو

 دلخسم نسب ىنقب نمحرلا ديع ىسإ تافنصم نمف دمحا نب: ىلع

 ىنشسا ال انعطق عطقا ىذلا باتكلا وبف نارقلا ريسفت ى هباتك

 ىربطلا ريرج نب ده ريسفت الو هلم مدلل ف. فاوي مل هنا هيف

 + 21عع 7102 1ةمطأتقر ه5 501158 211121112 010315858, 2086 8 ريسألا نأ

 510عانقمطت 6 ٠ىأ 121617 م05158 11116 ©1112 83 120618: 12 2781261010 كثتييسنأ

 هللا ءاش دل دج ىلإ ادد ١ يلوا وكل ىف ءابلا لورسح نعم و 6غ 1286

 00 نابل تينا مت 8 :رحتما# ىهو ديسنا هنا ركذ اس
00 

 مد لداقملا لاصالا 9 كبش مل تيك ليسالا نوب "

1541 517. 



 م
 ءاسمسأ' ىلع ةبئر ىللا ريبكلا هفتصس ثيدحلا ىن اهثمو ةربغ الو

 ةظبضو هتقث ع هلبق دحال ةبترلا هذه ملعا امو قئشسمو تقونصم َوْنَف

 ىتئاس نع ىور هئأف ةذوبشت ةدوجو ثيدحلا ى ةيف هلافتحاو ةئاقتاو

 ريهاشس مالعأ مهرئاسو ل ةرشع سيل لجر ةثامعبرإ أو لجر

 اير || ىنلا مهنود نسو نيعباتلاو ةبادحصلا ىواتف ف ةفحيضتن اي

 نب قازرلا دبع قنصمو ةبيش ىبا نب ركب ىبا قئصم ىلع هيف
 عقب مل اريثك املَع مطساو اهرهغو روصخس نب ديعس فخصمو مامه

 مالسالل دعاوق لضافلا ماسالا اذه ىبلاوت تراصف اذه نس ءىش ىف

 نس . 7-12 اذ ناكو ادحا دلقي 0 أريدختس ناكو امل ريظن ال

 ىبأو ىراجبلا هللا لع ىبا راهضم 2 اير اجو 0 7 دمحأ

 سنوي نب ديعس وبا لاق هده ىبا ءالك رخا اذه 3 هللا ثمَحر

 وبأ لاقو |ا/" ةكس سلدن الاب كو ىليميم نس ىفب نأ هي رأث ف

 نيعبسو ثلث ةنس تام هنا فلتخملا نإ ىنطقرادلا نسعلا

 لدسدعس نب ت2 مسسأ ىف مدقت دقو هللإ ةهم-دحر ىنيثلثو ىدحأ : ل

 روج دهن نب هللا دبع ريمالا 0 هتحاص فا ىأش 7 ئذللا دانساالاب

 1 0 لتق قر دلخ»م نب ىقب ميفو ءاهقفلا

 ةئاس ثالثلا ذل "يكس مال5 ةنس ىف. هتبالو تناكو هللا دبع مايا

 ند (

 مهماسيأو ءارسالا تكءقوا ركذ نم دعمدح اميف ده ودأ انربخا اذدم»



 أ

 نع ىو ملعا هللاو ديعس ىسبأ لوف كيل اذ.دو سلدنالاب '

 مساقلا ندب دوكو ربرعلا دبع نب ملسا ماتو ةعامج دادس نب ى:

 نب هللا دبعو ىسادنالا ةبيش ىبا نب رداقلا دبع نب ىلعو 8

 ينكح هييرتسن ا بعز, ددع (رثكس لست ادا اكو ىدارملا س

 مساقلا وبا انربخا *« هباحدصا نم هنع ثدح س رخا هلعلو -

 انهلا ٌتلصو ةزاجا * ىروباشينلا ىريشقلا نزاوُم نب ميركلا دبع
 هنع هد ثدح اميف ظفاحلا لع نب دمحأ ركب ئبا طب هت ارقو 57

 رصن 0 ابا هنت 0 لوقي ىمبسلا لفسوب نب ةرزمدح كعمس لاق

 لوقب دمدأ ونجح ندمحدرلا لديبع لكريمعحيس لوقد ىلللا لبيع 8 دمدحأ نبا

 نأ لاق دلخ+م ندب ىقب للي ةارسأ كا لوقي ىبا 00

 ردا الو ةرْيْوُذ نم رثكا لام ىلع ردقا الو مورلا هرسا دق ىببا

 الو ليل. ىلا سيل سماق ١ صياد وسلا توك نال اا

 نأ معبأ ئش رظنا عبي 0 معل لاقف رارذ جر مون كو راهن

 تءاجق 5 000 لاف هيت 0-0 7 0 قرطاو 2 هللا ءاش

 ثيدح هلو املاس عجر دق لوقتو هل 3 تذخاف اهنبا اهعمو ةارملا

 ا 3 51 و ناسنا هل ري 0 نس 2

 ىيجتن نحن انيبف اندويف انفولكو اييذرف م ةمدجلال ءارحسصلا لل

 تءاج ىذلا تقولا قفاوف ةعاسلاو موبلا قضوو نضضرالا نإء عقوو

 ىلع حاس صو ىداظفيحتي ناك ىذلا ْئ للا قو معلا بعدو ةارملا

10132 1, 
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 0 . ا ل ,

 ا 001 ىن دونتحا ايوا 4

101 5! 1. 

 ُ ظ 50 ٍ ع طقس هنا ِ 9 تلق ليسا ترسك لاقو

 0 ذه احلل :ٌثيشس املف : ىنودّيقو دادنحلا نضحاو ةبحاص رضداو

 كلا: ىلإ اولاقف مهنابهر اًوْعدف ىرسا ىف اوريحتتو ىلجر نم ديقلا
 الف هللا كقلطا اولاقو ةباجالا اهواعد قفاو اولاق معث تلق لاق ةدلاو

 .« نيملسلا ةيحان لل ىنوبحتصاو ىنواوزرف كدييقت اننكمي

 . * ةاوسفأ
 ١ ميل

 كتدالك لها نم ورمع ابا ىنكد. ىجابلا قكللا دبع نب ءاربلا

 ةركذ مزح نب دهن وبا هنع ىور ىناجْرَجلا تباث نع ىور لضفلاو
 <« ىديمحلا

 هيجل ٠ :

 ىبا نع ىور ملاس ةئيدس لها نسم 00 .يلخ نك قلبا

 امههريغو ديعس نسب هللا دبع دهم ىباو ىرقدلا ديعس نب نمثع ورمع

 4 « هلع دخأو ثدح دقو ريخو ملع دنع .ناكحو

 انلأ "رف
]| 

 لها نس ىنابتلا نباب ىنورعملا (ىوغللا) رمعع نب بلاغ نب مام

 نب بلاغ ةيبا نع ىور بلاغ ابا ىدكي ةيسرم نكس ةبطرق

 هركحذ مهريغو نوفس نب ثراولا دبعو ىديبزلا ركب ىباو رمع

 روكذم اهداريا ىف ةقثو ةغللا ىف اساما ناك لافقو ىديمعلا

 اراضتخا هلثم "قلوب مل ةغللا د بانك هلو عرولاو ةفعلاو ةنايدلاب

 وبا انربخا لاق هيلع كل افاضم هلضف ىلع لدد. ةصق هلو ارابكاو

, 

 8 نقيل
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 نبات .نوزعملا هللا دبع نب دهم هللا دبعوبا" ىثدح لاق مزح نب دويع

 4 ىرساعلا هللا ديع نب ددا جحد نييجلا 55 * اؤيشالا نأ ىمضرفلا

 ولا اجي "كاش "ضياع ازبزؤ هبات 8 تبلغ مايا بلاغ ىببا كل

 مامث دنا ا بانحلا ادد ةمجرذ 0-4 دب رد 3 ىلع 0

 مسلو قكلذ نس اباو 1 درفر دهاجم "نييجلا*“ خيال قلاغ

 5 ىلا ب ىيندلا ىل ثم اذ ديل هللأو لاقو ةعبلا 7 اذه 2 د

 لكل صل قا دعمجا مل قاف بذكلا ثوييستا ا كحول

 أ

 ةده سفخل ةنفف# 4 سب رلا اذه ةميل تي عاق ا ت”لاط

 ص 9 اك ةقب ادد هما و ناكو ن اياك نبا لاق 0 ابتهازئو ملاعلا

 ةفرعملا و نناقا“ ف كلذ 06 اعراك ةغللا دق 2 ةعمجأ ناسللا

 ناكو ةداف 9 8 90 نيكل ا ا ذغالا 6 ما اج بانك ةخالو

 ناكو انسر اقمب يكف 0-5 هقور نيطي انع)ا عال لها هع شمس ةيقد

 » 6 ةنس ند نيدامجلا دحا ى. ةيرلاب ىقوتو افيفع اقودص ةقث

 [مخأ

 ةلطيلط لها ند دهأ ارلا ظءاؤل أ ىقدصل ا مان ند

 زيظنش ند قوتسأ 52 و نا نب سودبع نع دخأ د أبا ا م“ 1 2 ا ١ تت

 ل انكاو نافعل و 8 ليدخل أو 0 لا دهر 8 ردو 00 نم رفعج 34 1

 ناكو هيلع مهلدبو هيل| مهن كيب و ريخلا ىلع مهضخمبو سانلا ظعب

 م طويصلا سبلم ن 5 ضخ 1 ريسيلاب 5 نذثو 5 ل ايض أر وين دلا 0 لاقت

 مهسرلب ايكايذ 0 رشأ سانلا ملعيو 5 ايلح 2 لاعفإ فر لاينجتمو

 ال نم نع لتس 3! لوكس ناكو ىيصمأ قى ندهتجلو) نفوخلو

101.2 



 1 ضير قل 6-00 ىزع اب كلاما ب رعا اذا ةيبرعلا * نسحب 010018
 .ه* رهاطم راع ١ وول

 بابلا اذه ىف ءابرغلا نسو

 كا ل

 لوس ابا ىنكي ىرسبلا رْيَفَع نب دسا نب ثراحلا نب ُماَمُ
 حويش نع ةياور هل عز. ةئس نيرجات لس هنبإ عم سلدنالا مدق

 هركذ ةفيدح ىبا بهذس ىلء الضاف ةقث ناكو « مهربغو ةرصبلا

 هدلوس نا انربخا لاقو دنع ىورو ةيليبشاب هيقل جررخ نب دهن وبا

 يني نإ ةْس

 ءاثلا : نرخ

 ا

 مساق نسب تباث نب ديعس نب ثراث نب هللا دبع نب :تباث

 ىفوعلا نمهلس نب فرطس نب نمدرلا دبع نب مزح نب تباث نبا
 فاس نع ههبا نع ىور مساقلا ابا ىفكي اههضاقو ةطسقرس لها نم
 اذ | ل رقعلا تلغت نيح ةئطو نع جرخو ةدلبب هنع ذخا دقو

 نيل لكل دلفي انسمجلاوتيبلا هيب ناكو هإع ةنسب ىف ةبطرقب
 « هللا ميمحر مهلضفو مهملعل هفلس لياواب

4 ]| 

 ةيليزغ] لق| ليي ىوسالا قايد نب بهو نسب ده نب تباث

 مياسلا نسباو ىثيللا ىسيع ىبا نع ةبطرقب ىور مساقلا ابا ىنك

 3 ىرولذربلا تباث ن: تباث داعب ليلا ىر اذه تبث

٠. 

 ديل ل 2



 لذي ش

 ىباو هدا نب  ىيعابو دهاجمم ندأو ثراح نبأو ةبظ ,ىقلا ناو

 ةعايجو ىجابلا ده ىبا نم هدلببو دهازلا ىنشخلا مالع ىلوم رصن
 للا ليبس ى داهجلاو ةقثلاو ىافعلاو ةراهظلا لها نس ناكو أود
 ىنربخا لاقو جرزخ نبا وكت مهفلا نسح رابخألل اظفاح ناككو

 ةكس نبعش ف ةيليبشاب ىفوتو ماس ةنكس ىلوالا ىدامج ف خنيلو._.ةيث)

 « ةثامعبراو ني رشعو تس
 م

 دياب كركي ةطسفوس لفها نمل يرولةوبلا اعتب ا دلل

 هيقفلا ىلع نب باكولا دبع نع اهيف بتك قرشملا لل ةلحر هل

 هنع ثدح امهريغو ماسالا نب ىلع نب دهم ركب ىبا نعو كالا

 « ىقراشلا دهم وباو بيرك نب صفح وبا
 ءابرغلا 0

 م ظ

 "يوما لاق سوتفلا ابا ىنكي ىودعلا .ىناجرمملا ذه نم تباث

 اه وعل 2ك 0 سلدنالا راطقا نشل 5 ا سلدن الل مد

 زوكذم بذالل لع ىف .انكسم ةيرعلا ل 0 ناك اهنا 1
 ىللساو بلطلا ىف اهي ماقاف دادغي لخد قطنملا ملع 0 مدقتلاب

 لاق رجاجرلا سافلا بل لمجلا حرش ىف اباتكك سلدنالاب

 ىباو "1 ند ىلع نسل ىبا نع اذه حوتفلا وبا ىور ىنالونكا

 ىلع نسعلا ىباو ىنج نسب نمثع ىباو ىرصبلا مالسلا دبع دمحا

 مز ئرؤلذربلا



 ٠ لا ؟ار كد بل ل 51.5

 دلدقر عما قاس نس مرخملا نم | اهني نيطابلل ”كييبلا ةليل هللا”همحر

 - ”عس هيلع مايقلا فر ةبنع دهةدلا ةيهلا ةجاهنض ريسا يعربخلا نبر ,نبداب

 58 ىنغلبو 1 نبأ لاق (لصإ نم « ةسابح نب نددد همع نبا

 2 0 دو طر 0 .٠ ارم

 1 5 5 َن . هاتوا دن ا عي 5 اد

 )017 »وبر ب 0 عبس : نإ ةئام قو 3 سمخ ا ةدلوم

 اذذذب

 0 ا ماد سلدنالا لخد ىلقصلا هيقفلا تباث ٠

 ف مق : هم نيلرت الاب هنع دحأ دقو ةريغو هيقفلا نورح نب قحعلا

20 
 ايلا 4

1 

0 

 ا ىلخ دحوالا ماسالا ةيريجتت نس يناثلا 0 ٠
 ةطدعاو فيلات نس تيك ما نم ببكو لاؤكشُب نبا

 هللا ءاش نأ ةولقيو هنع هللا د

 اجلا ليعجلا بان 'ئ

 6 5 هما تس سس حس سلا

 50) نيسمخ 0 ةلباقملا تغلب ) هلل دٌكحلاَو ةيناث

 بروح يسرح دسم ل

 نجع م



 ٠ 71 "يازب 0 ا

 ا 58
 ظ

 2 , 0 :٠

 ا
5 

 اهنا ملسو دلإ . ديب 0 هللا ىلص ميدرلا ىندهحرلا هللا مست

 ميجا اب

7 / 

 رثعج ةييخسلا| نإ

11 

 ةيليبشا لدا ند ىوغللا ناورد نك: كاملا لبيع ن: دمحأ 0 رذعج

 2 ىسضإفل ةأا ا كاذب ةاساقلا نيابي لقرعد و ناورس ابا ىنكب

 ىلا جبرلاو 00 د رفس ندباو هللا 0 ندبأو 2 منح 1-

 0 د ا رعشلا ىناعمو) ةغللاو بدال -ىف : اعز 2 ناكو مهرجغو

 نب دهن وبا هركذ هع ةنس ةدلومو عنو ةنس ىفوتو ةذسلا ملع ند

8 

 ِن موملا تاوعا ند هلع ند مساقلا ند ليعمسا 9 06 دأ سس رقع

 دخأ دقو, ئديمجلا :ركجذ ارعاش انبيدا ىاكشو هنأ ل 0

 3 ىضرفغلا نب ديلولا ودا هنع

10 

 ابا ىنكي ةبطرق لها نسم ىرفاعملا عيدر نب دهم نب رفعج
 نوع نب رقعج ىباو ليعمسا نب هللا دبع ده نأ قعافور مساقلا

 كللاقق ةدحز : علا كا مهثارظنو ةفيلخ ةفيلخ نب دو هللا

 كلم نع ةاورلا عمج باعهك ىف بيطخلا ركب وبا هنع ركدذ

 2ث. جوا 5

 3 اك
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 ١ ةادسُ ب بخ نب دهم ىلا 0

 اس 2” نول "دول 3 هيف 4 3 . ١ 1 ١
 5 / 7-8 اج را هه 4م , ١

 1 11 ب ل ل الا ا يللا 2 3 78 54 7 "11 نما ىتجح ويم ملا اي 0 7 / 0
 3 . 8 0 75 ”©4 ”نلاا , 0 ١ ل للا 0 :,

 ١ .س يل / هب ا يس يااا ٠
 07 7-5 10 وع 2-0 5700 0 ١

2 0 
2 

3 

 0 011 اراغشن ةربغو 0 نبأ

 3 ىديمحلا كل 0

1 

 0 - لها نس ىبيجتلا ديمدأ نب هللا دبع ٠ نب رفعج

 0 ل 1 ل ناورم نب 00 دبع 2 ع

 ةرشع * ىتنثاو ةرشع ىدحا ةئس ماوعا ةئثالث ثيدحلا دنم عمسو

 ىشرقلا دهم نب هسأف دس ىببا ىلع بدال ارقو ةرشع ثالثو

 امبهسلاج اجو كيعس نسب رغم نرخ حو ىصاعلا ىبا ىأءو ىف ورك ا

 نيل سابع 0 دهع ىسبا سم اضرا أهي دخأو ةاطيلط هند دامب

 اصضبقنم ًالضاف ةاور اميف ةقث ناكو مهردغو ىلاجةنشلا دهم ىباو

 انربخاو أهي ذعع دخاو ةلطيلطد قاسغلا نإ 2 لد وبا ةيقلو ةكس سانلا كيرس

 وبا لعق ةرس ريغ ىل لاقو لاقو مكاحلا دمحا نب ده انخويش نس دنع
 ةدلوسو |عثابو ةحخس ىعدضالا ديع ةليل املظ ةلطيلطد ةراد فر اذه دمحإ

 # [”9|“ ةنس

 لرا

 باساب ملتع اذو هيف اعوبطم بطلا لع#و امدقتم ناك دمحا
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 ل

 بلا كقفرورو "ةردغو ىطهجرم 6 ا اا ف هكويش ا هنوئقو :

 3 00 ها ةهدل 5 لاقو 002 نبا هركحد هيدا نت

 ر ادعس نسب ده نب بلاط ىبا نب ىكسم نب كدت نب رذعج

 هيدا نع ىور هللا دبع انا ىنكي ب رق لا نس ىوفللا ىسيقلا

 ظفاحلا جارس نب فكلنيلا كييف نأورس ابا مزلو ى حمم نب ده

 و (ي

 م اك 0ننرععكص / 0 5 نيس حجت عفتت أه هي 85
 تس 0 - . 2 -_ - .٠

 قاسحلا 0 0 زاجاو ةدبيعال مظعم هنع تذخاإو اهوحتن وا اتاع

 املاع اكو ماس الآ قزر نا فى اخ مساقلا ىبا نع دخأو ةأور ّ

 اًقنيبح اطياض: أميرثس ةديق امل م ا 21 أمن ارح تااذ ناغللاو بادالاب

 ردع 1111

 ةتايد نب و وهو ةريثك ابنح 95 ِ 3 6 ةمانلا ةيانعلا ىالذد ع

 زاجاو كيعمسو هيلع نكلا اردو هيلا ا 2 ةلالجو لب ةهابذو ملع

 دبعس تدلو ىل لاقف ةدلوم نع هتلاسو « ةطخي ىنعو ةاور ا

 كم نب هللا دبع وبا رد زولا قوتو 2# ريسجلا ةثامعبر الاو نس

 عبستسل 2 مود ناس رصعلا ذل ص دعب نثدو مما ةليل هللا ةهدحر

 *« ضيرلاب فدو هز*ه ةنس مرححم نم نقب

 ءانتيرت خلا نس

 هلصاو ىناوريقلا ىساذجلا قرش نب دهعس ىبا نب دهم نب رفعج

 اهيلع تب هرعلا نق دادعشبا كك أهنع 0 رخو ت6 ةيوع د ايكو اقع

 - 3 0 ةيحان نم ةجرد نطوتساو سادنالا لأآ_ عع ةنس

 : 7 شا 0
 ل م وى أ نمو ةرعش ناويد هنع ذخاو هينا نع ةياور هلو لضألا



 0 0 يعمق 0 ديلولا باو ظبارُملآ نب هللا دبع

  عفادس ريغ هتقو رعاش ناكو ارعشلا رابكو ءابداللا ةلج نم ناكو
 |١ رافت الاثمالا ى ناسح تفيلاوت هلو هنع سانلا ذخاو ةرمع لاطو

 ظ دو ةهطخسي هَفُئّصو' ةاور اس ةزاجاب ائيلا بتكو راعشالو بادالو

 « هرغع ةدس نس ةدعنلا ىذ فنصتخم ءاقلتلا موب ردصع هللا همحر 0101 د د

 1 0 ع
 3 ١

 ١ ايا بعص ركب ابا ىحكي اهم ىليبشالا نروغ نب روبج

 2 ةريغو هللا نوع نب رفعج با نس عمسو دنع ذخاو دهازلا زاَرَخْلا رمع

 ةقثلاب هفصوو هللا دبع نب سنوب ىضاقلا اذه روهج نع ثدح دقو

 +« انيحدصا لس لاقو

 ما ظ

 نب رثعلا نب ده نب هللا ديبع نب روهج نب ده نب روهج

 هرم ابإ ىنكخي ةبطرق سبر ةدبع يلا نب رفاغلا دبع نب ىيحعل

 ىليدالا 47 ىباو ٠ ىناذمهلا عمصا نب ل مدابع ركب ىبا نع ىور

 مساسقلا نب فلخ مساقلا ساو جرشم نب هللا دبع 1 ىضاقلاو

 مسه ملعل | ذخاو ا ممسو عجردتو 00 نب اب ا ز ىبحتي ىباو

 نس ةقث انثدح لاقف هيقفلا باتع نب ده هللا دبع وبا هند ذخا دقو

 ةبطرق لها ريدت راص مث اذه مزحلا ابا ىنعي رهو رباكالا مويشلا

 سيمخلا موي ىفوت نا ك اهبن ةسايرلاب درفناف اذه مزحلا ىبا كل

 .٠

 م) ةبطرخب عمسو ' ال) ىندمهلا



0 

 ْث

 ن6 0

 مو ةيحبش 0 اكو داع نس رماآلا ىلوقس ررهج 9 دوي دهل أ! 51

 اظيوحا 505 ل ذأ 34 - 5 7 مب

 0-0 اردد ل 7 نا 4 يع نك ب مدربا نحب روج

 ٠ رى
 هللا لبع انن) ىسقلو مح نت 0 لجرو مزعل ايا دكت 0

 "ةردخ ربع دخأو ملسم 22تتويسع ةيلأس رت ىربطلا ىلع ل 10 نسحعلا|

 خل

 الضاف الجر ناسكو ةاور اس انظفل ىل زاجاو ةيليبشاب هتيقل اضيا للانه

 جلد ةهييحعد 0 ىلع 8 ا
 ف .٠

 5 6هأ1 هب هدلبد هللا نءدحر 0 انفاكحميما
 ياك

01 

 1 | بليلط العا نم ىرجمملا رماكج

 ند ندحرلا ل.2 ,ر رهامخ

 دهن ىباو نينذ نب هللا دبع دهم ىبا نع ىور ركب ابا انكي
 نب روع ن: 2 و سلم نم: دك هللا لبيع ىباو 50 سابع نبأ

9 

 عب مد 0 1 ع : مم
 2 اقأا 2 ا 4 ا 0 فاح ركب 9- و رخو نحت وتكلم ا | ١ افلا

 ىعاضقلا هللا دبع انا رصمب ىقلو 08 رجغو ىلا ىلا ىلَع ند دعسو

 بايكلا 1 لأ تايبحو ةهفيلأت قركم نافل بادك ليم مد عمت

 نمو ىر اهلا 5 5 و 2 نم عبو ا ضد | ىعاضقلل دياوفلا 53

! 



11.4 

 ْ 5 د مهلا دبع 2 لابتلا قحسسا دوا يريرمتلا رضع قولا
 0 000 ىلذ 0 0 00 لولا كي

 2 0 0 طورشللا دقعو 0 افر 0 0 0
 نسح نانكو انههيف لثُس اذا باوجلا عيرس لئاسملاو لزاونلاب املاع
 ّساَنلا ظفيو ةيف هيلع رظاني سلجمم هل ناكو « غضاوتلا ريثك قلخلا
 درالا بلك طيظ انتر عساوتلا رذثك 0 لل ناك اع
 ناكر فايف ينم نانكو :.يطوت ردنا ةياَحلا ؟تبتاكر :قئاقزلاو

 هللا دبع نب نمحرلا دبع نسعلا وبا دفع انربخا ادج ةماقلا ريصق

 تلخ ةليل ةردع ينثال ىفوتو رهاطم نبا لاق « هيلع ىنثاو لدعملا

 6 هيلع ىلصو ةنس نونامث ندا وهو 1211 ةئس ةرخالا ىدمج سس

 ىهح هيلع سانلا مُحْدْزا شعب مرح املو ىديدححلا نب ديعس نبا
 ربح م رق لك ناقل هحا “د ٌُشعنلا راص

 مضل | ارتلا بحل نمل ةعافشلا لاثي ال ةيديب نيب داس ىتأتو

 ىزاريشلا نيسعلا نب دمحا رصن ابا تعيس لاق هطخدب تازقو

 نب اني0] 07 شحلا نب ديم ركب ابا تغمس لوقي رضمب ظعاولا

 رودذم سب دمحا سابعلا وبا تام امل لوقي.زاروشب رافصلا دهن

 ابا مانملا ىف ةحرابلا تيار لاقف ىدلاو ل1 لجر ءاج * ظفاحلا

 زاربش عساسج 1 بارحمما ف 3 فقأو وجو روصخس نب ديحلا سابعغلا

 نى هللإ لعف 0 هل :تةرلقف ردوجلاب 0-0 جات ةسأر ىعو اج هيلعو

 لالا اا 07 تلتف ةنجلا  نلكتاو رجوتَو ممركاو ىل رغغ لاق
 ى

 3 ماسو دياع .دللا نكص دلل أسر ىلع .ثالص ذ ةرثكخب

0 

 صصص -

 0 ل ا



 سا
 انبا١' نكحي هير لها نم مادا“ اييلخا نب دمك نع رباج

 ىسبا ىضاقلاو دهم نسب متاح مساقلا ىبا نس ةبطرقب عمس نسحلا

 8 دل دبع ىبباو ىنبطلا ناورس ىباو هللا دبع نب جارس مساقلا

 2 لا ناطقلا . نب رمع يبا هيقفلا دنع هقفتو مهردغو 900

 ءاكرلاو ةفرعملا لها س اذه رباج ناك ىقب نب مساقلا وبا 0

3-4 

 لاق هللا ةهحر ىو ايمو ذنع سانلا ذخاو سويلطب 0 ناص معن

 ع« ةثامعدراو نينامثلا دنع ىقوت رندس نبا

28 
 ىنكي ةبطرق لعا نس ىقفاغلا نمحرلا ديع نب ىسوم نب حارج

 نب هللا ل ىباو 0 نسب ده هللا لبع ىبا نع ىور ةديبع ابا

 ةيبرعلا ملعي ات (اظفاح) الضافق ا ناك امهريغو ا

 رخص بس قوتو ذيع 5 0 كيقس الضاف أائدد ناكو ا ةغللاو

 3 ها ةكحنل

 ا - 0

 نسنع همنا رك
5 

 نايج لا نس ىبلغتلا قرط نب هللا دبع نب دي نسحلا|

 نسعو هل زاجاو هنس عم ةرسم نب بهو نع ثدح ىأ لع ابا ئيكبي

 عضوبعو للا نوع نسبأ نسعو ةماشلا ن: ايركنز نب دمحأ رمع ىبا

 انيلع مدق الاقو نابحاصلا هنق ثدح ىييبلتعلا ةئاب ةدرق نس ناكو
3-2 



101. 5“. 

 رات ياا 5 5 1 578 5

 | هظفح نم حد ام ما بام ةل

 4 59589 ٠ اولا

 3 5 ظ ا

 ىببا نبع ىور 0س ابا ادكب ىحابرلا ميهربا نب نسحلا
 10 0 هنع ثدح ةريغو ىرقملا 0 نسعلا

 ا

 ةيسرس لها نم نارزتخ نباب ىورعلا لورتملا ني نسبا
 ةريغو ىشرقلا ةبروعس نب ده ركب ىبا نع ىور هللا دبع ابا انكب
 هنا ركذو 12:9 ةئنس ريمدتب هتيقل لاقو دباع نب هللا دبع وبا هنع ثدح

 ليعمسا نسب نيسعلا ةامسو دهاجتم نبا لامعا ريازجلاب ىضقتسا

 ع« هللا ءاش نا باوصلا وهو

0 | 

 تَدَح زاوقالاب هيا ىحلفملا هلا دبع نب نيسحلا هللا دبع ىبا نع

 ليرن ىقرغملا قولك نسب روصنخس نسب دمحا ركب وبا روباسينب ةهخع

 ++ هللا ذدحر ىديمحلا نلذ رخذ روباسين

 م.
 ةبظرق لدا نسم ىراصنالا بويا نب ده نب بويا نب نسما
 رص

 ىلأف 0 مو تأ نع ىور داّدحلاب نفرغيو ىلع ابا 0

 ط) شع 9 نيشُحلا هباوص ءدطخسب اذك



 32 ير نوصل ام 1 6
 . 1 - 4 ناعم

 . 20 0 ٠

 | ظ
 مهريغو نودع نب دهبو ىيلغتلا » ثباث نب دمحاو ىدادغبلا ىلع

 أزجا ةعبرا ى هلئاسم عمجو برز نب ركب ىبا ىضاقلا دنع هقفتو

 ناك لاقو ىدبس نب رمع وبا مهنم ءاملعلا رابك نم ةءامج هنع ىور
 هياححصإأ عييمج ع ئروشلا 90 أمدقم كثندحلاو قياسملاب ملعلا لها نس

 رعشلا نسسح بدالا نم ظوحلا رفاو ناغللاو تبدد هد وأر ةدعيبل

 مدن قلم مرح ملا ىفسدلو لضفو سيد اذ ةهياشو اثرلاو دهرلا ى

 3 نضمر 7 ةرطدقلا باب فئلخ 5 مم ةوححض نفدو ىثونتو

5 » 

 . عسأب

 ةبطرق لها نس دانشتلا ىسيفقلا 5 كر نب ركب نب نسحعلا

 0 اريثك املع :نريوك [قارو ناكو أمهريغو ىليبشالا كلما ديع نبأ

 عبرال اثالثلا موي ىفوت نا ملعلا بلطي لزي ملو عستاف ثيدحلا

 مهإع ! ةنس: ةدلومو ةملس ما ةربقمب نذدو [2ه ةنس نسم رفص سس نيقب

1 | 

 نزرعد ىرئاعملا نين . دايح 7 5 نب ده نب م

 000 ميو كىور 0-5 دا 0

 ىبا 7 هللا دبع ىباو ىعلقلا ده ىباو جرم 0 هللا كبع ىباو هللا



161337 

 ١ لالا ل ا يي 1 هَ

 همي اا لا 0 ملح ل 0 4 3
 -4 "8 0-0 06 7 0 د, هبا هه ٠

6 

 ةعامسو خوهشلا نع ةتياورو ثيدحلاب ىنعو اريثخ مهرهغو ىدنهلا

 ا ى_ لافتحال بانكب ةامس اباتك خصحو مهرابخا ديهقتو مهنم

 'ىف هنم ٌتاقن دقو ءاهقفلاو ةاضقلاو افلخلا رابخا ىف لاجرلا مالعا

 ةرخآ# ف ةهطخحد تارقو ةظح سس هتلقئو هيلا هتبسن أم اذه ىاتك

 مهايا و هللا انمحر ءاهقفلاو ةاضقلاو ءافلخلا رابخا ى لافتحالاب تادئبا

 تاطخ ىنب ضبرب ناوفص 4 راد ىف ةيسرمب م1“ ةنس مرحمملا ىف

 :دلوم ركذ منعم ةنس ةدلوسو ةثامعبراو نيثالثلا دعب ىفوتو 12[. ةنس

 * ةهْخع ىورو 0 نبا

ْ 0 

 ىلع ابا  ىحب طر لها س ناوكذ نسب دمحم نبا نسح

 ماكحا نم اهيلا ةاقرو ةبطرقب رو نب دموحم ديلولا وأ ةأاض:ةسأ

 ةرذأ» ةرثا ديت [تحص ا ملع ريبك ةدنع نحب ملو قوسلاو ةطرشلا

 ةصاخ دعحسولا كل الل 5 هغم جورخلا هيلع اجرحدم ةراد 3 الطعم

 نين امثو أاعضب ةكس ناك مزاخ نبا ةربقمد نفدو سي 0| ةنس ةدعقلا

 ةينامثو ارهش رشع دحاو نينئس عبرا اضقلا ىف هلمع ةدسم ترهلك و ةنس

 ل اسود رشع



4 

0 

 لدا نس ناكو ىلع ابا ىنكي ةناجب لها نم كلم نب نسعلا
 « ريدم نبا ةركحذ )1 ةنس  ىفوتو ةباظخلاو حالصلاو ةلالجلا

2 

 ىنكي ةقلام لها نم ٠ ىهابتلا نسعلا نب ديحتم نب سلا
 ةنس ىفوتو ةلالجلاو ةهابنلا لها نم ناكو ةطانرغي ىضقتسا ىلع ابا

 « ريدم نبأ ةركذ مال[

2 

 ابا ىنكب ةبطرق لها نم ىرقلا ىسرضُحلا هللا ديبع نب سلا

 هد سانلا هجوو ىرقملا بادولا دبع نب مساقلا ىبأ نع ىور ىلع

 ارقاو هنع لزع مث اهب اضقلا ىلو مث اهب سانلا ارقاو ةطانرغ داك

 وبا هنع انربخا 287 ةنس ىفوت نإ ل اهنم عماجلا دجتسملاب سانلا

 *« ىرقملا دمحا نب ىلع نسحلا

3 

 (ىكب) نوبلطب لها نم ميل نيا حم يري يامال لا نسسحلا

 بارغلا نب ىسوم نب دمحم ركب ىبا نع هدلبب ذخا مرعلا ابا
 رعشلاو بدالتو ةغللا ملع ىن اسدقم ناكو عويشلا نم: ةريغ نعو اريثك
 دقو هنع سانلا ذخا ةبيثق نبال باتكلا بدا باتك ىف حرش هلو

 كلذ تيارو هبتك نم عصضوم ريغ ىف ىناسُعلا ىلءوبا هنع دنسا

 3 ةطخت

 5( ىهاثبلا



 ابا ىنكي ةيسرم لها نم ىئاطلا دمحتم نب ىلع نب نسعلا
 اللا دبع ىبا نع ىور هيلع رعشلا ةبلغل رعاشلا هيقالاب فرعبو ركب

 زكب ىباو ىنوماملا نب د ىباو ناطقلا نب رمع ىباو باتع نبا
 ثيغم نباو ردب نباو ىرْذُعلا سابعلا ىباو سابحالا بحاص نبا

 هنس عُمسُي ملو لقيم نب دهلولا ابا سلاجو *« مهريغو هسار عفرا نباو
 ا ونيل دبور اكرام ن اكو هءىش

 ىفونو هفيلاوت نسم كلذ ريغو ىنأح نبا باتك حرش ى ْعَقُملا ةامس
 < (2[) ةنس ةدلومو 1288 ةنس نضمر ىف

2 

 ىنكبي ةيليبشا لها نس ىنزوهلا نسعلا نب رمع نسب نسعلا
 ىباو ىجابلا ىلع نب هللا دبع ده ىباو (هيبا) نع ىور مساقلا ابا

 ةيدهملاب ع قرشملا كب للحرو مهرهغو 4 روظنم نب نب هللا دبع

 ”ىبا نس ةيردنكسالابو .ىشرقلا دمحس نب هللا دبع ركب ىِبا نس

 نب ىدهم مساقلا ىبا نسو ىمرضعلا روصنم نسب دمحم هللا دبع

 :ل زاجاو تاكرب نب ده هللا دبع ىبا نم رصمبو قارولا فسوي
 هدلبب ارواثم اهيقف ناكو ربلا دبع نب رمع وباو ديلولا نب ده وبا

 لخآ اهل داريالا نسح تاياكعلاو رابخ الل اركاذ هتباور ول ايلاع

 هز[ ةنس نم ةدعقلا ىذ ىف هللا همحر ىثوتو هنم اوعمسو هيلا سانلا

 * ري 0*2 ةنس ةدلومو 1061. 50.

 2( ايش دعم عمسي مل 0) روظنس نإ رجب ىا ىضافلاو



 للا

1" 

 نيسعلا ىبا نع اهب ذخاو دادغب لخد ىلع ابا ىنكجي ُةفروُيم لها

 ىباو بوبا نب نسعلا ىباو ىفرهصلا رابجلا دبع نب كرابملا
 ىرغلا نب ركب ابا ىضاقلا انخيش تعيس مهريغو ىبنيزلا سراؤوفلا

 هيبعححص هنأ رخذبو نافعلاو لضفلاو نيدلاو ءاحنلاو لبنلاب نفصد

 « ؛ةنغ ْسسانلا ذحاو ثتدح دقو لانج

 ناك لاقو ىديمحلا ةركذ ىلع ابا ىنكي ىسافلا ىلع نب نسعلا

 لري مل ةليمجلا ةيئلاو ةصلاخلا ةديقعلا عسم لضفلاو ملعلا لمآ نيس

 ىلع ده وبا لاق تام ىتح ابسحتم ءايلعلا لل فلتخيو بلطي

 دشلا ىلع كذ ءارف ىض دان ىبتس ع اب أمود ذل تيلك كحل نبأ

 اذا 8 لاقف 0 كلذ نم رخآ بانح حامس ديرأ ذينيح انأو

 ليدان هللا هدحر ناكو دهم وبا لاق هنم اهتنسحتساف ىلجا ىضقن

 * قلخ نسحو ابيذهتو اعروو املعو القعو انيدو اورس هب

 ويست“ ةميسأأ *زم

 دك

 ىنكي اطبارم ةلطيلط مدق ىلايجتجلا ةيفاعلا ىبا نب نيسحعلا

 اهيش ناكو لاقو ةرهغو جاردم نب ىرطملا ىبأ نع ثدح ىلع ابا

 + مدع ةنس ىفوت الاقو نابحاصلا هنع ثدح اخلاص



 ىح نب نمحرلا دبع نب ىح نب كلما دبع نب ىح نب نيسحلا
 هماو ةقرُحلاب فرعيو هللا دبع ابا ئىنكي ةبطرق لهأ نم ىبيجتلا

 نع ىور ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلوم دعس نب نسعلا تثنب

 نب دهبو ىبلغتلا 4 تباث نب دمحاو ةيطوقلا نباو ىثهللا ىسيع ىبا
 راصف. بوز نبقي نب دج ىساقلا ةزولشو مهريفو دلاخ نب دمحا
 اركاذ كلم بهذم ىلع لئاسبلل اظفاح ناكو ةبطرقب نيتفلا ىف اردص

 نع ذخاو تاجدح ثالث جدد م”عم ةنس قرشملا لأ لحرو اهلوصال

 ىلوو ماوعا ةتس اهيف ددرتو هفيناصت نم اريثك ىرِجال ركب ىبا

 رماع ىبا نب كلملا 7 هطلا ةلود ردص ى ةيناطلسلا قئاثولا هطخ

 اراب ناكو نايجب مث : ملاس ةنيدمب مث ةيذوكشاو ةجابب ىضقتساو

 هبيسب لسوت وأ هب 0 نمب ةيانعلا ميرك هسلاج وأ هدصق نمب
 ةنسفلا ردص ىف ىفوتو ردصلا جرح ناكو ةروهثس رابخا قلد 8

 ءافتخا دعب [2٠ ةئنس ةدعقلا ىذ نم نولخ نامثل سيمخلا مي ةيربربلا

 ناكو ب ةنس ةدلوس نأكو شيرق ةربقمد نفدو هتلان ةميظع ةناكمو

 <« ا!دج ةساقلا ريصق
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 ةلحر هل ةيسرم لها نسم ىيقذعلا لضفلا نب ليعمسا نب نيسعلا

 رهاط نب انآو ةريغو ديز ىبا نب دي ابا اهيف ىفل قرشا كل

 ةنس ىف ىفوتو راعشالاو بارعالو رابخالاب املاع ناكو قدما نا

 * سب ريدس نبا ةركد اع ن6

 )تبان هر ةنكما

 اجا



| 

 ا”

 ةيرساعلا (رثانْلا) باتك هل ملعلاو بدال (لها) نس مصاع نب نيسحلا

 ىلع دهن وبا ةركذ اهتاقواو هتاوزغو رماع ىبا نسب ده روصنملا ريس ىن
 + ئديبحلا ةاكح ديحا نبا

 الا

 ىنكي ةناجمب لها نم بوقعي نب نيسح نب هللا دبع نب نيسح

 ىنالونما 92 كور «ريخ نول نب ديعس نمثع ىبا نع فور ىلع ابا

 42 مدقتلاو ملعلا لدا نس عامسلا ريثكو بلطلا ميدق ناك لاقو

 هيلع رركفو هيلا جمعت ةنس ةثام.براقو ًاليوط رمغو نْسساو مهفلا

 ركحب باو ا سابعلا وباو دياع نب هللا دبع وبا اضدأ هع ىورو

 هتافو ريرات ركذ [ع[[ ةخس قوتو ”[0 ةغس ةدلومو مهربغو ىف صملا

 * ريدس نبأ

0 

 قع اب[ نكي ةقلام-ىساق ىبلكلاب نيلسح لتضا خوسيف وا ل
 ميهربا نسب ىلع نسحتلا ىبا نع قرشملاب ىور نوسحمي كفرت

 اهريبكو ةقلام هيقف ناكو امههريغو ىورهلا رذ ىباو ىفوتلا ىوحتلا

 ىف) هيلع لاحا هترضعب لُثُس اذا رذ وبا ناكو ةوارجج نسم هلصأو

 ةفيلخ نب هللا دبع وباو ىبعشلا نرطملا وبا هنع ثددح (باوجلا

 لياسملا ىن هيقف ناكو ىبعشلا لاق عهإ» ةنس ردص ىف يىفونو) امهربغو
 « (اهب هملع ىن ةلثم ثيار ام اهراظنو اهلوصاب املاع اهل اظفاح

 علا

 ىور ىلع ابا ىكي ةريبلا لها نم ناسغ نب ده نب نيسح



 #3 اود 78 ةركذ عم

 د

 2" ةطسقرس لها نس ىرقملا ىراصنالا رَشْبُم نب دهم نب نيسعلا

 ىرقللا ورمع ىبا نع ةءارقلا ذخا مامالا نباب فرعيو ىلع ابا ىنكي
 قرشملا كل لحرو مهريغو 01 ىلإ ىباو ىريبلال ىلع ىباو
 ٠ ارقاو امهريغو ىرقملا دادححلا ليعمساو ىوربهلا رذ ىبا نع ىورو

  ه عال“ ةنس ىفوتو الضاف اربخ ناكو ىنارقلا سانلا

 ظ ١ | ع

 ةبطرقب نيثدحملا سيئر ىتاسفلا دمحا نب دمحتم نب نيسح
 ةنسفلا ىف ةوبا اهلزن امنا اهنم سيلو ىينايجلاب ىرعيو ىلع ابا ىنكي

5 | 

 ٠١ نب دمحم هللا دبع ىباو ىربقلا ركاش ىباو ربلا دبع نب رمع ىباو

 ىبصاقلا اذحلا نب رمع ىباو دمحس نب متاح مساقلا ىباو باتع

 ناورم ىنا هئباو هلا دبع نب جارس ىضاقلاو ىِنيَطلا ناورم .ىباو
 رثكي مهربغ ةعامجو ىرذعلا سابعلا ىباو ىجابلا ديلولا ىباو

 ةذبابج نع ناكر مهناع كثيىدسلا نرنكحو مهتم عمس مهدادعت

 هلل ةيتكحو ثيدحماب ىنعو نيدنسملا ءاملعلا ر ابكو نيثدحمملا

 بارعالاو ةغللاب اصب هل 18 ظبصلا ديج طخلا لمسح ناكو هطبضو

 مل اس هلك كلذ نم عسمجو باسنالو رعشلاو بيرغلاب ةفرعمو

 سالجو هيلع ةياورلا ىف اولوعو هيلا سائلا لحرو هتقو ىن دحا هعيجي

 اهرابكو ةبط طرق ' مالعا اج عمسو ةبطرقب عساجلا دجحسملاب كالذل



 0 زي 70#

 نغف
 ةلالجلاب ةوفصوو انخويش نسم دسحاو ريغ هنع انربخلاو اهتلجو اهواَهشفو ظ

 نب لرجل وبا انخيش ةركذو نواصتلاو عضاوتلاو ةهابدلاو ظفعلاو

 ةفرعمو كثيدحلاب ةبايلع تيار سن ليكأا ني ناك لاف 0 رقيب

 راعشال هتياور نسم رثكاو ةغللا بنك اناع هلاجرل اظفحو هقرطب

 بتكلا نم يتيصو ةانكردا دحا دعيج مل اس ةياورلا ةعس نم عمجو
 ى. ابانك عيجو ةغلاب ُهْجُح دينك طافحلا نم ةريغ هحتحتسي مل ام

 6 ردو لكشملا رييمتو نا دعبلا دييقتي .ةأمس نيعيعحمصلا فا 5

 نب هللا دبه نبا يصاقلا: ىلع دايس فظيزادلا س | نا
 نب مكح انإ هباتك ى هللا همحر ىلع ىبا طخبب تارقو هنع احلا

 تعيس لاق قير ند هللا دبع نب دمحا 5 وبا انربخا لاق ده

 مصالا نسبا .ثعيس لاق قارولا ىدادغيلا ديحا..نب ,دنت ركئاانا

 ثيدحلا هبحدصأ ا: ر اذا لوقي ىبا تعيس لوقد
 0 0 قف نا وش 3 م 3 1 3

 0 نكلو ةوجولا ز 0 3 نيحاص مي د

 اوس 00 متنا 0 دهيم ىبنلا ملع ىبلاط 5

 01 ل ردك ل 0 هليل هللا فا ىو 1

 ةميدقلا ةعي رثلا دنع صبرلا ةربقمب ةعمجلا مول نكو [

 ةدمد ةتوس لق هراد مز دق ناكو عاام ةنس م رخملا ىف ةدلومو

 « هنقعحل ةنمارل

 د

 د يدبملا كس نب نويُح نب ةربث نب دم نب نيسح
 ىبا نع ةطقرسي ىور ع أنا ىنكب ةكس رع 0-3 ةطسق ند

201.37 3. 



 1 نب ذه نب هللا دبع ده 0 يسرا ىلك نسب نميلس ديلولا

 بارما نب د هللا دبع ىلا 0 نوع ىف 00 هللإ دبع + يبا نس

 0 00 رى ينل » هللا دبع ادإ ةكمب ا

 5 ىقلف ةرصبلا و اص مث مهرهغو ى ةوطرطلا ركب اباو

 مهريغو ةبعش نسب مساقلا اباو ىناجرجلا سابعلا اباو ىكلاملا ىلعُي
 مالسلا دبع نب داهم ىلاعملا ىبا نس طساود عمسف) دادغب ىلا جرذو

 ىديمج. نم ةرشع سالسلا دحالا - ( دادغب لخذو ةريغو ىناهبصالا

 اننهيت عمسو ةلماك نينس سمخ اهب ةماقالا لاطاف. 4+ ةنس ةرخالا

 ىلا لاو ئادقب ديس نيرهخ نيب نسما نم دما لسفلا» نبا نم
 نب هللا قزر ده ىيباو ىريصلا رابجلا دبع نب ككرابملا نيسعل |

 ىباو ىبغيزلا دهم نب دارط سراؤفلا ىباو ىميمتلا بادولا دبع
 عمسو ةريغو ىشاشلا رجب ىبا هيقفلا م ىلع هقفتو ىديمحلا هللا دبع

 أهي هنوك م ايا اهيلع نيسداقلا نو دادغب لاجر نم مهاوس ةعمج نم

 1 عبس ينس ةرعال سس ءاهنع لحر مث

 نيش نب عاتب جرفنلا ىسبأو ىسدقملا ميهرب | نسب رصن رتفلا
7 : :ْ 7 « 

 نب ىلع نيسعلا ىبا ىضاقلا نس رصمب عمسو اههريغو ىنيارفسال
 اهب هل زاجإو ىزارلا مههربا نب دمحإ سابعلا ىباو ى ءاخلا نيسحلا

 ةدردنكسالاب عمسو * رثكسو ةتقو قر رصس دئسم لاجحلا قوعسا بأ

 طز دع



| 

 نبع مساقلا اي نسمو قار رولا يبفسوب ه0 ىلدادس مساقلا ىبا نس

 دصو دب : 10 نص رفغص "و سلدن الا 1 ا مهردثو لاعس نبا

 نسم سانلا لجرو ايعباجتب سانلا سدد دعقو اهنطوتساف ةيسرم

 افراع هقرطو ثيدحلاب املاع ناكو هيلع مهعامس رشكو هيلا نادلبلا

 ا[ تخو نيجرحملاو 3 نيلدعملا ردصبب هخلقنو 3 ةاهسإو هللعب

 اظفاح نآكو ةذيدو ا املع ةطخمب 1-0 و طبصلا ديد طولا رست

 ايفاورو امديناساو اهنوتمل ةرخخاذ هيلع المثاك ”ن نشدبلا ناقنتصمل

 00 لا ا >4 : و ب مى . تح هسو رفس و م لأ ا اع 0

 دضاف ناكو ىذمرتلا  ىسؤع ىأ لقكصس ب نيبانحلا 0 امئاؤ

2 

 ىفعتسا مق ةيسردب  ىضقتسأو يلاع 06 أر وذو 0000 أهدت ذم اد

 ااا ال ينككو ةيقو ملعلا رشا ل لا ىقءاف ءاضقلا ندع

 ركب ىبا ىضاقلا ىلع هتارقو هإ) ةخس ةجسمجلا ىذ ىن (هط+<ب) ةاور اس

 مل ندم انخوبش ىن 1 هه اخنل] 1-86 21006 هاو دقانلا هللا لدبح 5 د

 ىضاقلا 0 دذأ ارذو) طة بك 0 اذد ع وما ىضاقلا انربخا 4

 وسبا ريا ممشلا اندشنإا »ل 5 (دقاخلا هللا ددع نسب دي سكاو ىدا

 كدنع ودا اندقينأ ن أو دادغبب ى و يعلا رابجلا دبع نب 8 ايملإ نيسحعلا

 هيي ىروصلا ىأ 5 نبأ 3

 ةيعلا نمو 25 ايئتاع ىحضأو 3 ا ذحلا راكحلا نذل لق

 ةيفسلا 0 ألاف لبد نأ م نبأ اذ» لوقت 0

 7, يشعل 2

 رز 7 نس نس دلإ اوظفح 1 قولا 5-5

 ميةفو ماعلا اخ عجار هو 5 7-5 مهل »2
 تماس ىلا

 ل سادنالا رغب ةددنق ةعقو ىف هللا همحر ىلع وبإ ىسصاقلا دبشتساو



161.55 7. 

 1 يوب وو 8 نس نس ل عمبر “نيم نسم نيقب ل سيلا موي
 3 ٠ 5300 هللا همحر . نيهسلا ءاخبا نم

 . 5 ءابرغلا نسو

 ادب تول مساس ْ

 نس هلصا ىلع ابا انكي ىليسُملا نوُمَلَس نب دهم نب نيسح
 ناكو ةبطرقب ىروشلا ةرباربلا رسا مكح نب نميلس هالوو ةودعلا
 ناكو اهاوس نسي ال ناكو لئاسيلا ىب .ةيلع رظوت ,دقو هقفتلا نسح

 ىلصو سابعلا ةربقمب . فدو [ةا"إ ةنس لاوش رخا ىفوتو اعضاوتس افيفع

 * ناوكذ نب ركب وبا ىورصملا ىضاقلا ههلع
1 28 00 

 انكي ظعاو.لا ىطاُيّمذلا 0 نب ديحأ ني نسعلا نب نيضع

 قحسا ىبا نع ةلطيلطب ثدحو سلدنال مدق هللا دبع انا

 سوهلطب ىلا راص مث امهردغو بيطخغلا رك ىباو هيقفلا ىزاريشلا

 دحاو ريغ هنع 0 عوز“ ةنس هنع دخاو ىناسغلا ىلع وبا اهب هيقلو

 نسحلا نب دهم نب لبس نسحلا وبا انا هطخ+ب تارقو هانيقل نمم

 كفي لاق ىملسلا نمجرلا دبع وبا انثدح لاق بيدالل ىفوصلا

 نبا 1007 لقت بناقحلا نب نسحلا نب ذهن سابعلا ابا
 مهيلعو ةيفوصلا ىار اذا ىرصبلا راطعلا مناح وبا ناك لوقد ىبارعالا

 مكلوبط مبرضو مكحمالءا ترن ىتداس اي لوفي لا. راع رملا

 | اوككل لاجر يبا ماقللا 3+ قرفش تيلايف

 مك باي
114 

 الل مساق نب ايركز نسب مكح نب دمهم نب مكح



 8 كف 0
 يكول ايا فدي

 7 ٠

 ل

 ماعلا انا كي ةيطرق لها نب نيرطألا
5 

 لكل "نع
7 
 217 5 * ببن م. 0

 نفئثورذ دأو هبي ىباو لكما 4 ءيح نداو ىوجعدنلا نباحتبلا نبا

 مهم نيثدحمملا رابك نم ةعامج ةليغا ىوز مهريغو قوبل ىبا نباو

 ةليل ةرشع سم# بجرىن هدلوس الاقو :نابحاصلاو؛ئرقملا ورمع وبا

 نب ةثامعبرالا وحد قر ىثونو م[ ةنس نم هم تاج

 ظ 1 ْ
 ىنكأس م ىلاسلا ىسيقلا 3 3 00 ا مثكح

 نسحعلا دهت ىبا نع قرشملاب ىور .ىصاعلا ابا انكب ةطسقرس

 58 سلدن 48 لاح .ر نم ةعامج نس مو 3 ارجغو لدعلا نقيس . نبا

 ا 00 ةطسقرس عساجمب ةالصلا ىلوتد 2 أاعرو ادهاز

 نأ ةنس ىفون هنا ركذ ىطسقرسلا داهمت نب 0 اًضوَو نابحاصلا

 عدلا
 مساقلا 0-0 نمحرلا لع ن هللا لبد نب لايم نب رذخس نرد مكح

 دل د ىصاعلا ا كب ةبطرق لها نس زيجات ن ند هللا دبع نبا .

 ىدادغبلا 16 ا | نعد هيدأ ند كور لدعس لا اعل 46 اق
00 

 وجل بوفقع ىبا رس ةتحولت ديكو قرشملا ع لجفو امهريغو

 د مولا

 نقوومس ندب ردع وسدإو رجلا لامع رد نع و 9 | هس ىور 5 اردو ليكفلا

 لدع لوح رغعج دوحا ابا ا ىكع وبا لاق: مهرب ىرز نكمل 0

 ندرلا دقتس ءاك 3 ةفرحللا لقا نيب ندم وب مكح ن اك لوقد هللا

 ةخي دب 5ث | ةكسم ةلمطدل 8 ندكسو ى ىاجمي ايل فكدالا 7 ملع دوط

 رجب هلأ كد ذأو 5 لاس نبأ هثافو اركجت 7-0 ةخذس ومحا ف ملاس

 رغم نسل د مكخ يندب 0 | لاق ىرمثلا نمع ودا ىندشنا لاق ىدسألا

1 
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 ١ اذ ازال "سا

 6-0 00 هرج
7 00 - 00-0 11000 

 ةيحارب علا د كو فرصا دعا نيد ىالخا 1

 هلا رثتلا ٌرخا كتم ىسفلف عتفلطف مب ىّط كفل
011 

 لدا نش ىقلاطلا ىنارهبلا ىسبع نب مكخ نب دمحا نب مكح
 ةريغو كاطنالا نسعلا انيبااي نع قور ىرصاعلا ابا ىنكي ةيليبشا

 نسحعلا ب ماتا ذغاو ةنامير او عبست ةئس جو قرشملا كل لدرو

 موو ةيخس ةدلومو |0)2 ةخس ىفوتو امهريغو ل مضهجب نبأ

 ع هلع ىورو جرزخ نبا ةركحذ

7 

 ككارآأ نباب فرعي ىماذجلا ده نب مكح نب ده نب مكح

 ركب ىبا نع ةبطرقب ىور ىصاعلا ابا انكي ةبطرق لها نم
 ظفاحلا * مساقلا نتي ١ فلخ مساقلا ىباو ىنادمولا عبصا نب سابع

 ىئثيدحلا رضن نب ده نب هللا دبعو برح نب ليعمسا نب هللا دبعو

 نب ماهو زاربلا مساق ند دمحا لضفلا ىتاو دسا نب د ىتاو

 نب هللا دبع ىتاو هيقفلا ىليبشالا رمع ىباو ىسوم لا ىبحي

 لاجر نس ةريغو دهم نسب .سودنع ةلطيلطد ىقلو قينراخأ َلَز ,اطعلا

 مساقلا ابا ةكمب ىقلو احر ن1 قد قرشملا كَ | لحرو رغثلا

 اناو ىورهلا نارمع ع نب همحا لصفلا ابار يكأا ىطقدلا

 ند ركب ىببا نع رصمب بتكو مهنع ذخاو يكرم نب توقعي
 ساحتلا نب دهم ىبباو رامتلا ىلد نب مهربا قحمنا ىبباو انبلا

 نوبلك نب هللا ديبع نس م منملا دبغ بيطلا ىبإ ىلع نارقلا ارذو

 باو هزاجاو هنع ال ديز ىبا نب ده ابا ناوريقلاب ىقلو ىراملا



]| 

 نسم ةعامج اذه مح نع ىورو نومحد نب ثباث نب 6

 لاقو ىناسغلا ىلع وباو ىنيطلا ناورم وبا مهثم نيثدحتللا (رابك)

 هتافو رخاعل ةقياور .ٌثلعو اددسم لين امهف ةقث احلاص الجر ناك

 ىلع اروبص اعرو افيفع عدبلا لها ىلع اددشتس ةنسلا ىف. ابيلص ناكو

 اضيقنم اهلهال انيهم ىنذدلل ا.ضفار ةنايدلا نيم ةمعطلا بي لقلا

 ةديب لح ةعبضب نس شعمتي ادهاش الو ارداز مهنا ال ناطلسلا نيع

 ىثوتو * ام هجو ىف نيرفاسملا هئاوخا تاقث صعب اهب هل براضي
 نيعستو عضب ةيلاع نس نع اناا ةخس نس رخآلا عيبر ردص هللا دمحر

 ىبعتي ءاضقلا ماكحا بحاص هيلع ىلصو ةملس مآ ةربقمب نفدو ةنس

 وباب انإ لاخي هيقفلا نمحرلا ديع ني دصت+اةريضام بيرز 000١

 د مكح شن ىلع ىار هناب ولك نسبا نمجرلا دبع نسحلا

 هتزانج عبتتو هقوف فرفرت ثناك دعب دهعُت مل ارويط هيفد موي اذه.
 نسب هللا كديع ىا شيعن ىلع ا ىذلاك مداوعل ف كرو نأ 0

 38 هللا امهمحر راوهفلا

 مسعد

 لا ييأس ىسيفقلا جارد نب ف نسب 52 نسب 1

 ديلا ةيرغ ا كفي مساقلا ابا ابا. ىنحيي .ةبطرقب عماجلا دجتسملاب ةيطخلاو

 ركب ىبا ىضاقلا نصو 7 نامعنلا ندب نيشحلا| نع كه هللا كديع

 ىرقملا ىدهس نسب رمع وبا هنع قور « امهريغ نيع ىورو ميلسلا نسب

 دحالا موي ىفوت ثيدعلاو ةياورلا ريثتك الضاف اريخ ناك لاو
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 وما وه ةسيطرق لها نس ىبئاطلا را ا الد
 نيتناقلا نيئشقتملا نيحلاصلا سم ناكو هيقفلا مرفلا نب عبصا

 ةوالتو نيدلا ماوقو لضفلاو لعلاو ريخلاب رّهش نمم نيقتملا نيلتبعلا

 لها نيس ةسبطرقب :عماجلا دج<شملاب ةضيرفلا ةالص بدحاصو نارقلا
 عفتنيو هثاقلب ككربعُي افودص ارسب ةداهشلا لوبقم ةراهطلاو ىافعلا
 عجدصأ ةافو .تناكو ماوعأ ةنسممخل ودك عبصا هيحأ دعب قفونو ةداعدب

 «* هطخ نم هتاقنو جرفم نا ةركذ ع ا هام

 دا
 | ركاش ابا انكب سويلطب لها نعم قوما ضهان نب بنما

 ىلايجينشلا دهم ىتباو باّرغلا نب دهم ركب ىبا نع هدلبب“ ىور
 ىسقتساو الضاف انيد هل اركاذ ىارال اظفاح اهبقف ناكو * امهريغو

 « ريدم نبا هئافو خر ,ان رك عؤإ ةنس ىفوتو هدلبب

 اعل د
 ! مسا

 ىبنكي ةيليبشا لها نس ىلا جاجمح حربا ولو و جاجسح

 ىجابلا دهم ىبا نع هدلبب ىور دهازلا نباب نفرعيو ده ابا

 نباو ىكاطنالو برز نباو مياسلا نب ركب ىببا نع ةبطرقبو
 مهفلا ىف: 'امدقم ملعلا نونفل بلطلا ميدق ناكو ىديبرلاو ةيطوقلا

 « نينايثلا رهان دقو عزو ةئب ةجنحلا ىذ ى ىفوتو رعشلا لوقو

 ا هع 00 0 5 0 18 525 دبع ى# نسب ةالصلا ثنحاص هيلع
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 ىسمللا جاسجدح نب ككلبملا دبع نيب دهم نب جاجمح

 قرشلا لل .ةلجر هل دبلولا ابا ىنكي ةيليبشا لها نس ٌّيشيلرملا

 مهريغو ىعذارُبلاو .ىدوادلاو .ىسبافلا سيعلا ىبا نع اهنيف ىور
 تياور نع ثحبلاو ملعلا بلظب ايختعم ناكو سلدنالو قرذلاب

 ةخاس نوتسو افين هلو 609 ةنس نبعش قر ىقوثو هبنتح باسكاو

 « 11ج رز نتا دامو با اعم ايهركذ

”| 

 نباب فرعي ىنيعرلا ماشه نلت. كلتا « ققفف مساق َْس جاجهح

 قرشملا كل ةلحر هل دهم ابا ىنكي ةيرما لها نم ىنوماعلا

 هنع ثدح امهنع ىورو ىورهلا رذ اباو ىعّوطلاو ركب ابا اهيف ىقل
 ناكو امهريغو ةعنأ د7 نب رفعج وباو ةركس نب ىلء وبا انخويش نم

 دهو ا قرانا لج قب قفوثو اينكخسو ية نأ راش مث ةيرملاب ! راستم

 تفوت

 1 ىضضاقلا ى رججنو ريدم ن دأ ةثافو ركذ انيةلعبلا نوعبسو ةسمخ نبأ

 كسار لافو عملا ةكس قون هذ ةطوخمب 2 ةيتكو صايع ندب :لضفلا

 2000 2 هلصا نا رك ذو ماعلا الهى .ةعيبسي وهل عامسلا

 ا

 الاجر ناك ركب ابا ىنكي ةبطرق لقا ني دهازلا نايج

 بامصإ نس ةلدَعَو هدد فر 2200 اتبعت اعشاخ أعرو أدهاأز اهكايفم

 هللا ةمدهر ل ةوناو هد نيملساا هللا عفن نمسو دهاجكسم ََن 1 ا ا

 د4 شد رد ةرجقدب نفدو اميظع نايسحلا ناكف لا للاب نع عججر قع



 نب) نايح نب ده نب نايح نب نيسح نب ىلخ نب نايد
 نب ماش نب ةبوعم نب نمحرلا دبع ريمالا ىلوم نايد نب بهو
 ةبطرق. لها نم (هطخب ةالوو هبسن تارق اذك ناورم نب كلملا دبع

 قى ىناسغلا ىلع وبا ةركذ ناورم ابا انكي اهخيرات بحاصو
 بادال ىف ٠ ادجنتسم ةفرعملا ىوق نسلا ىلاع ناك لاقو هخوهش

 هيف سانلا سصقا سلدنالاب سيراتلا اول بسحاص اههف اعراب

 ىرجتلا بابحلا ىبا نب ربع ابا ييشلا مزل هل امظن مهنسحاو
 ىعبرلا نسعلا نب دعاص ءالعلا ابا مزلو ىدادغبلا ىلع ىبا ب.حاص

 نع ثيدحلا عمسو سوُّصفلاب ىمسملا هباتك هنع ذخاو ىدادغبلا

 ابا تعمس ىلع وبا لاق ةريغو لبان نب نيسح نب رمع صد نبأ

 ةيرعتلاو ةدوملاب قافختسا ثالث دعب ةّينهتلا لوقد نايح نب ناورم

 عيدر نسم سيقس تالثل دحالا :ةليل قفوتو ةبيصملاب ارغا ثآلث دعب

 ضبرأا ةربقمب رصعلا ةالص دعب دحال. موي سفدو 1213 ةنس لوال

 اميف قدصلاب هفصوو ىناسغلا ىلع وبا كلذ ركذ الاب ةئس ةدلومو

 نمدرلا دبع نب دمحا رفعج ىبا طخ تارقو هخدبرات ى :اكح

 ناورس وبا ناك لاق نوع نب دمحا نب ده هللا دبع وبا نربخا لاق

 ديس ١ لاكو ةذيب انبنكي اميف'اديلب تالكأ ىب ايس نايح نبا

 هعبارو لاق رابخالو صعلا نس 0 ىن. ةيكحعمب 583 ايذك

 هباشف 3 مستو ىلع ملدو ةيلا : تيل لل الو هتافو دعب مونلا .

 ط) أر تسمم
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 ماسالا ىسلوس ناسرع نب رصن ني دج نب دمحا نب بيش

 رعاشلا ىريجيظشلاب ىفورعملا ةيواعم نب نمدرلا دبع نب مافه

 ىلع ىبا سغ يور هللا دبع ابا ىكي ةبطرق لها نم بيدالا

 تناك" نب مساق نس تبا قي 0001 غبصا نب مسأقو ىدادغبلا

 رككا لإ نع اضبإ ذحاو ثيدحلا بيرت حرش ىف لثالدلا باتك

 ىلع هبترو لازغلا كح نب ىبحي رعش نودو) ةريغو ةيطوقلا نبا

 لاوش ىف هدلوم لاقو ريظنش نب قحسا وبا هركذ (ىورعلا
 مما ندا لاف لاله * نب مسأقو ىرقملا ورمع وبا اضدا هنع ىور "مع ةئس

  ةلاس 0 نبأ وهو [2.0[ ةئس 3 ةبطرق نم جيركو فاتك

 مسرع

 لير هيلولا انا انكي هليطط لقا

 ةسأر عفرأ نب دهن ىباو ىدارذلا ميهرب| نب مكح ىصاعلا ىبا نع

 ناو ىدنبملا سباو ا دهم ىباو ىجتتسالا مههربا نب لبسو

21 5 

 باطخ نب نووح

 ىدوادلا ىس ةيلو مب قرشلما 2 كجرو- ع ارهك مدريغو راطعلا

 مهيقل نب دذلا هلاجر هيف عمج نيقيكا 0 مهرهثو ىعداربلاو افلا

 8 كرجتو ىرغثلا ناعهس ىن ل 0 دللإ كبت ود | هكخ: قةرقح



 ,. معو

 هنع ثدح ةريغو ىحدمجلا ده نب رمع صفح ىبا نع ىور
 : « )"8 ةنس ىفوتو نابحاصلا

 ١ عا
 ةدبع 0 ةبطرق لها نم ةدبع ىبأ نب كلس نب ناسح

 ناكو امهردغو زازقلا نب نمثع ىناو ىدهبزلا ركب ىبا نع ىور

 ير وت لاقو ىنبطلا ناورم وبا هنع ىهر مهءاملعو ءابدالا ةلج نم

 « 1211 ةس لاوش

 معا ظ ]

 نب مامح نب ردا نب ده نب هللا دبع نب دمحا نب ماهخ

 لااا لا ولا نسب ىبحرلا دبع نبا صيلس نب مك
 ةرصع دحاو ناك لاقو مزح نسب دهن وبا ةركذ ركب ادإ انكي ةبطرق

 دهم ىبا نع ىور هديقال اظباض ةياورلا ةعس ىفو ةغالبلا ىف

 ادخا ىردا ال ضابقنالل ديدش رثكاف برغم نباو ذياع نباو ىجابلا
 اهيف طق كراش امف اهيف هتدس لوط عس هتمالس ةنتفلا نم مل

 ىلوتي اس لكب هسايقو همرحو هئاكذ و ناسلب الو ديب الو رضحممب

 ةقرو نيرشعو افين ةراهن نسم عسل يس ىلع ابوق طخلا نسد

 نيزدتنشو ةرياي ءاضق ىلو ةثداحسملا ةكف قلُحخلا نسح رعشلا نسح

 نيمياسو ىدبملا ةلودو هيخاو رفظلا مايا برغلا رياسو ةنوبشالاو

 ا ضبرلاب نفدو 611 ةنس بجر ى ةبطرقب هللا همحر ىفوتو ديوملاو

 « موال ةنس ةدلوس ناكو هللا دبع نب سنوي ىصاقلا هيلع ىلصو

 ا
 ا
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 ماعم
 دهم ابا ىنكي ةبطرق لها نس دهازلا مشاه نب رامغ نب دامح

 قرثملا لح ةلحر هل تكتناككو ةربغو ىنيللا دوم ىبأ نع ىو

 أداو ةلاع كرو ديقفلا كدر ى بأ ندب 2-20 أبا ناورهقلاب ى لو اهيف

 ريخلاب رهشم أاعرو از احااص الجر نآكو امهرهغو ىرخوج 0 57

 ءاعتتا ةذووقكتسب و ا ١ ودكصت د ساغلا ن 7 ةوعدلا ةداجأو حالصلاو

 لرد 5 نق ع ءاضق 5 دومح نإ كَ ةأعدو هثخد درو هثاقلب نوكربتبو

 0 َج رخو لي لتحل ع هل شضرعب ملو ةرسخن و يدفع لد ل ,رلا

 لع فون دك ناكو د قاييس 5 ىتوذ نأ 0 اهنظرتساف ةلطياط

 ضعبو ةنافو
 يب [3[[ ةكس

 1 رائ ركذ هريقو دج نب متاح ةنع كدح ماع ةئاس

 لل ىنون نايح نبا لاقو رهاطم نبا ةرجخ

 عرف

 اما انكت ةبطرف, لها نم ىسيقلا ريغ يري نونمكح نى ا

 ىورب رعشلاو بدال نم ظح هل هيقف لاقو ىديبحلا ةركذ ركاف

 لاعلا لق ةفص ىف دشفي هتعمسو هيلع انارق ىعزانقلا نع
 ابد ١ و وك

 صاسخ | علا باقلا ةائش رح ملف

 ظ صاع طيش هللا كل لل عياط

 نصاُع ملعلا ىناعمب اروطس ظذ املك

 + ةيامعبر الاو نيثالثلا دعب تامو

 طز ف

101. 40 . 



 ظ نا و ا يعي ىور ام

 يب حاره ةئس ند ةرخالا ىدمج نفدتخم دحالا موب ىنوتو ويلع مالكلا

]| 

 ىنباب فرعي ىميمتلا مناح نب نوحرلا دبع نب ده ن 7 متاح

 ابا ىنكي ماشلا سلبارطا نسم هلصاو ةبطرق لدا نم يسلب ارطلا
 ىسباو لبان .نب نيسح نب رمع صفح ىنا نع ”يطرقب ىور مساقلا

 ردع لمة سيطف ند ىفراملا نعل ىضاقلاو ىربيجمتلا ركب

 نب ده ىباو دهارلا دامحو ىكندلطلا رمع ىباو رادتفلا نبا

 ىف 6[ ةيسا قرشملا لل لحزو مهاوس ةعامجو ديقفلا قافشلا

 | نسحلا وبا ٍريشلا ىفوت نا لل هتياور رثكا هيلع عمس ىتح ةياورلاو

 هماع ةيقب هللا ١" رجل ةكن كس ٠ لكدف كا هب ىدهج فر

 ىسقبعلا سارف ند ميهردأ نسب دمحأ نسحعلا ابا ىقلو نيق - لانو

 دنوعسأ انف ] ىقلو هل زا-جاو هيلع ارقف تكاقثلا نيدنسملا دنحا اكو

 ذخاف ةرزع نب ركب اباو هنع هلمحتف ملسم باتك وا 00-0 1

 ند رصمب بتكي ملو عبرا ةنس ناورهقلا 2 ىفرصنا م هزاجاو هنع

 لوصأ نس ةتاعاوس حاستن او ةيتك ةلياقم 0-3 ناورهقلاب ئوقبذ أيش دولا

 ىورقلا سانتا نب دم هللا+ديع ىبا ند اهب ذخاو'نسحلا با ريشلا

 ط) لحرف
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 نب دنت هللا دبع ىبا نع دخاو رامسم نب دهم نب دمحا رفعج ىباو

 ىسافلا نارمع ابا سلاجو تاءارقلا ى ىداهلا هباتك ىرقملا نيفس
 ىلع نب ناورم كلما دبع اباو هيقفلا نمحرلا دبع نب ركب اباو هيقفلا
 ىسياقلا نسعلا ىبا دنع هباحدصإا ةلج مهو مهلك ميهع ذخاو ىنوبلا

 هك للا مث هيلع عامسلا مهعم دهشيو سلجم هدُص نممو

 نع اهب ىورو ةدم ةلطيلط نكسر اريثك اهلع عمج دقو سلدنالا

 دمحا نب قلخ ركب ىباو بيطغلا هيقفلا سابع نسب دهم ىبا

 ىلع نصعلا ابا اهب ىقلو هريغو سلق ئباو نيئذ نب دج ىبباو
 عمسو سشاقنلل نارقلا ريسشت هيلع عوسو ىربربعلا ميهربأ نبا

 مساقلا وبا ناك ىلع وبا لاق ةريغو ىنارهولا مساقلا ىبا نس ةناجنب

 هبتك رثكا بتكو ىوري اميف ةقث هطبضو ملعلا ديبقتب ىنع * نمس اذه
 نسحعلا وبا انخيش ةهركذو طغلا نسح ناكو انيف قئاثو هطخمب

 ةيطفتتو مدلعلا بل دع الا لضاف 8 مش نا سف نبا

 ناقنالل ةيابن ى هبنتك تناكو' روق لقنلا ىن دهتجاو راثال

 نالذ ىلع ربصلاو هعامسال دوعقلاو هيو ملعلا لمح: ىلع ارباشم لزي. ملو
 دقو هخس لوطل) راغصلاو رابكلا همع ذخا ةوقلا دادهناو نسلا ةربك عس

 نيرواشملا داذع ى ناكو كلذ نس ئباف ةبطرقب ءاضقلا هل ىد

 ىبا ىلع تارق لاق باتع نب ده وبا انخيش ىلد تارق (اهب
 ىسباقلا دس نب نع نسحلا اون ا”انإ لاب ديم. نب مئاح مساقلا

 رصمب ىنانكلا دهم نب ةرمح ىنربخا لاق م.م ةنس ناوريقلاب هلزفمب

 اودارا نيواود ىف ةتبغرب مهلع دححاو لك ةلتسي ةبلطلا ةدنع عمتجأ دقو

 لايق نيف نب ةديتق نبأبو ةباطلا 5 م عسمتجا لاقف هنع اهذخأ

 ل عد ه. بو تنوع ويف

2651 8. 
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 هل نكي اديور ىلع

 ظ 1 مناحن مساقلا وبا انل لاق ىلع وبا لاق

 نس الجر نينامث نس وحن ىف ىسباقلا قلك نسب ده نب ىلع
 ةيلع قد ةيراغلا نس مهرهغو سلدنالاو ناوريقلا لها نم ملعلا ةباط

 ظ | ءادعنملا سفنتو اهئاق : ماقف دوعصلا هيلع قش دقو عيشلا انهلا دعصف هل

 انبعكحصا نسم ايس لاقف ىرهبا معطق دقل هللاو هللاو لاقو
 نإ 11 لشن ةقعو ةنيدس ننم زهتلا لها نس نييسادنال
 مث اريثك نوثالث لاقف ةدس نيثالث ولو جيشلا اهيا انيلع تكسب
 : ظ ذشنا

 مْسُي دلابا ال الح نيِناَمُث شعُي نب ةايعلا فيلاك“ ُتْدْس

 نيرهشب اهتز لاثف نيئانثلا كل ثيبناو هللا ككّمسْلْسا هل انلقف
 8 لاق « هللا همدحر ةلالث وأ نسي رهش ص ىفوت مث اهومحتن وأ

 ىف نك لوضم رثمخل دحالا مود ىنثع هللا دمحر مساقلا و بأ ئفوتو

 لاق ادبحاص ةربخ ىن ١ ىسيع عبصالا ودا هيلع" ىلصَو 2519 ةنس ةدعفلا

 مناخ نب د نمدرلا دبع ىدج طختب تارق لاق هللا ههحر ىنئربخاو

 « مالث ةنس نم نيعش نس قسملا ىن مئاه ٌىديفح دلو



 عديت ا مرا ل“ ل
3 0 9 

 انا انكي ةبطرق لها نس ىقئعلا دادمح نب مساق نب دادس

 نسح رعش ل امهيف اراب بيدا ناكو ةرجغو هيدإ نبع كىور مساقلا

 « دباتك و ىشبقلا ةركذ ةفرعمو

 4 3 ثيابا

 دي

 ةلطيلط لها و ىميمعلا 0 نسب نارمع ن: 2- 0 ىلع

 تيدح ةريغو وسيع نسب ىندج رلا كدع نع كس عهد ريع أبا ىنكب

 ىف راع نس ىنولخ 1 عبسل نينثالا ذليل كوت الاقو نابحاصلا د

 (لصالا نس) * مالد ةنس ا

 مدرع
 نع ىور مم ابا ىكرب ةلطيلط لهأ سس قحتسأ نب ايت

 هلع ثدح ةردغو ىحكلا ديبرلا ةيىئخا نس قحسا مساقلا ىبأ

 يفوتو ةئاس ثالثو ثألث وإ ةثامس ثالث ةنس دلو الاقو نابحاصلا

 (لصالا سر 2 ثالثو نينامثو ىدحا وا نينامث ةنس

 ممم ٠

 ةريبلط لها نس ىليغملاب 1. رعيب ردصت ندب قسوي نسب نلحخ

 ديعس نسب هللا دبع نإ دمحا * رمع ىبا نع ىور ركب ابا ىنكب

 نب هللا ديعغ أ و للا ب ماده 30 داجكتو د رولا بحاص

2 

 واو قم سأ ونأ حف : فالح 5 رجغو دقفلا قف كولصن حاس كد وش

1 

 اطظ) رثستل
2 

111.44 1. 



 كيلوت ا ريدم ناب نفنرعب نمهلس نب فلخ"

 نرحب. ىرقلا ىكاظنالا نسحلا ىب ىلع نارقلا ارق مساقلا ابا

 "اهب سانلا ارقاو نيعياورلا نقتاو هنع :ه نولاقو شرو ةياوزب ' عفان
 ىضوتو ضاطنالا نك نع كلذ ذحأ اهطقندو ةوماسأل بتكي ن اكو

 ٠ « ورمع وبا ةركد 1 7: ةدسش

 مسجل

 نال نب 8 ةرابز رب سدا نجلا ةاعب نبا دمعت نب حولك
 ناورم نسب للملا دبع ريزو ىبلكلا شربل ةُبَرَذ نم ىبلكلا
 اذجك عسقرللاب فرعبو طبارملا نباب فرعيو يتم و هلايبلا

 ل لحر مساقلا ابا انكي ةبطرق لها نس وهو ريظنش نبا ةركذ

 | ةنس ىلوال ةكمب ىبارعال نسب ديعس ابا ئقلو نيترس قرشملا

 مساقلا وبا اضرا.دل زاجاو.ةاور ام هل زاجاو هنع ذخاو مو ةنس ةهئاثلاو

 ديعو'نسحلا وبا ىمارعلاو درولا .نسباو هتناور عيمج قعحسأ نب دهن

 نسباو رورسم نسب ده وباو ةنيدملا ىضاعق ىناورملا دهم نب ىللملا

 رجال ركب وأو نكسلا نباو .نئانكلا ةزمحو .ةيوهح نباو قمشر

 تارق ةوور اس هنل اوزاجا مهنا ركذو مهريغو رسفملا نباو دادحلا ريكبو
 لاقو.كلذب ةربخا هنا ركذو ريظنش نب قحسا يا طختب هلك اذه

 وعدنا ىفإ فوتو "01 ةخس ةرخالا ' ىدعمج .نس موسي ردخأ ةدلوس

 لوب نرعي لاقو ىواردرلا صفح وبا اضيا هنع ثدحو ةثامعبر ال
 ع عئاصلا

 5 ءاجسمل ه) ةرارز ٠ ا كابشلا



 الينا ١
1 

 سحرج

 بسني ىر+هصلاب ىفيرعملا ةويح نب ةهما نب ناورم نب. فلخ
 ابا ىنكي ةبطرق نكس سلدنال ىبرغب هدلب ٌةْرْيَح ةرهشص كلي

 ةبطرقب ذخاو ةنايصلاو ىافعلاو ةفرعملاو ملعلا لها نم ناك مساقلا

 نع ذخاو ُهْصْرَف ىصقف مالإ ةناس قرشلا ل لاجرو اهكرهش نع
 كنلذ لبق ناكو ةبطرقب ىروشلا ماشه نب ده ىدمملا ةدلقو ةعامج

 نبا داشراب ةلطيلطب رماع ىبا نسب كلملا دبع رفظملا ةاضقتسا دق

 ةريس مييف هلمع ىلخف ايفعتسم مه رافو قعو لدعف هيلا ناوكذ

 نيسانالا ب هدلبب كليف ةنشفلا نسم اراف ةبطرق نع رخو. ةدوضخ

 « 2.0[ ةنس بجو. نم :نولخ سيخ
[ 1 

 ىنكبي ةبطرق لدإ نم سيمخ نب ىنميلس نب ةملس نب كلم

 ثدحو اههريغو جراج نباو عبصا نب سابع نع ىور مسأقلا ابا

 د ةبطرق ميلوخد مي ٌربْربلا تلق لودعلا دحا ناكو هداع ذخاو
 « سابع نبا ةربقمب نفدو 2.“ ةاس لاوش

 م
 نكسب ةلطلط لهار نم ربا د نيب ليي ىلإ كلخبا“

 نوقع د 0 ىجباو 6 ىداو ةيوعم نب ركب :ىباو 7
 _ ا 9 ما 3

 ىبا طم تارشو مهيلا دجميسس ماما وهو ند راشنلاب. هانكس ناكو
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 7 3 0 0 0 4 هيلا
5 0 

 000 0 3 - " 5 4 1 ب ا نسلم 1 1 / 4 03 >ييالإاب قي“ ١

 2-52 - ظ
 د. ىغي 1 ا ع ىشا تعهس لاق 2 ىب مساقلا

 1 ةيبفا مظتخلو كلب بهن: ىلع 8 .ةعيسشد نمر قر ةدجسم

 عبق ةليل ةثلاثلاو نيرشع ةليل ةينائلاو ردع ةليل ىلوالل تامتخ ثالث
 1 يدق الضاف. الاص الجر ناك لاقو ىنالوخلا هرك ةركحذو نورشعو

 . حويشلا نس ةعامج ىقل ةياورلا ريثك سانلا نع شابقنالو ريخلا

 ريغ هيلع ةءارق بانع نب ده وبا انربخا مهلع بدكحو مهنم عمسو

 لاق ىهحي نب ىلخ ,ساقلا وبا انثدح لاق ىبا انربخا لاق ةرم

 نلظلا  لاذ نمل نيا اهثدح لاق .نسع نت: نمجزلا دبع انثدح
 ' تلق لاق ةنانك صا نغ نميلس نم دلاخ ان لاق ىشرقلا ىلع نبا

 ا ا ادذهل نمش كاطوم ىر كلوصا سنا نب, كلل
 مم ةنس ةدلوسو ريظنش نبا لاق بيسلا نب ديعس نس اهذخا امك

 ساق لاقو ع.د ةغس رفص ىف ةبطرقب ىفوتو بانع نبا لاق

 اي ع

5-00 
00 

8 
1 0 

 خروللا ماعلا نس رفص قيصيقم ةعمجلا وي قف. ىثوت ىجرزخلا
 ةليل هنع هللا ىضر ىدلاو ىفوت نلخ نب ده هنبا طخب تارقو)

 ةئس رفص نم نولخ عبرال ةرخالا اشعلاب عفدنا دق ناذالو تبسلا

 « (هللا دمحر 6.5

01 
 1 2-0 0 ١ ب 3
 مسيم ةشروو ى م اقلا ابا انكي ةكصوروت لدا ءرججلا ديعس نب كخ

 ىسباو ىبشيللا يسبفع نبا نوع كىور ليطاربلا يري | نباب لقرددو

 2 نسب رمع وبإ ةلع ثادد .هنس عيجسو ىحكاطنالا ده نب ىلع نسحلا|

, ١ 0 



 اعرب 51 2ا  لل ا
 ا اي

1 - 
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 و1
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 ابا ىنكب ةيايوعلا“ لا نس ىبصخع»يلا 10 ند ىلع نب ىلخ

 هنَع ىور ةرجغو انكيلا نبا نس أهيف جنم نب قرشملا كابن ةلحر هل مساقلا

 بتكو ملعلا نون نس لذ ردغو ناءرقلا رابخأب  ى 5 لاقو ىنالوخلا

 رياك ةطدخ»ب .«

١ 

1 

 ابيف ىور قرشملا ارا ةلحر هَل ناساف لعا ع قناه نب ا

 ١ دومحأ نب سابع ةدع تصدح «رعر ارامل نسحلا نسب دع نع

 ؛ 7 ليللا قش نبا ةركحد

: : 0 

 تاكلا رب تطرف ماججمللا نيا دل سس للا

 * ىديمخلا كلذ كح مزح نب ده وبا هركحذ نليصالا د يبا

00 

 اهيضاقو ةطسقرس لها نم ىردبْعلا ط ماشه نب دمحا نب كايا

 بيطلا ّىت أ نع اه اهيف 6-1 قرخملا 0 ةاحر دل مزلا ابا

 هربا نب مكح نم ةدلبب عبس امهريغو سنرد نب دايزو ىريرحلا

 كير نب ساد وباو ىرقملا ورمع وبا ةنع ثد.ح (ىدارملا)

 ا ١

 وفنملا ناب ورغم ىذا مق ناب دمحا نب ديعس.نب لع

 بأ نمت ىور مساقلا أنا ىنحكي لييبا نكس ةبطرق لدا نم



 ١ ع تيس اسال
 ادم لا نة يف

 ىنوتو ةيليبشاب ارواثس 0 ىقتو كلتينتو 0000
 ْ ب هيث بي ف : ةثامعبراو دالك قع

 ؟ارعزي 32

 ركب وبا ةنع ع ثدح ةريغو 0 ا ع داع قاب زم نع

 'ئ : وعلا . # هد زعساب ال) لاقو ضبا نب ده

4 | 0 ! 

 ْ ىديمحعلا ةزكز مساقلا أبا ىنحكب ىارهرلا سابع نب فلخ

 أ ملع ةهق قيس ىثلا دملقو ملغلاو نيدلاو لضفلا لها نم ناكت لاقو

 ' وب 0 قالا ن 3-00 - سل يرشلا باتح قا ل

 1 دق ب سناب اان نشل مسا رفا اير يبلانا
 0 37 : ع ةخريش ىف قيمس نبأ ةركحإو ةئايلعإر 0

 9 ظ 00 -

 ا ئنكي 8 هي ىكاس نس 3 رذغعج 5-5 0 0

 ا انام زلط ” وخلا ءاقاو ةد ةدع نوخس ةدز اكو ةئس عمهسو ناوريقلاب

 7 ا 3 05 0 0 رصعب 9 اردو 0 تالق



 هزي 0

 الاص الجر ناك لاقو ةريبلطب يقل هنا ركزو يفخصلا ٠)

 هيلع ارقنو دجمسما نكسي ن اكو ادباع ةرهتد مايصلا مياد ًالتبتس

 ناكو رصقلا طرفم اريصف ناكجو ةدهب هتوقو ةزْبُخ نجع لوانخاو

 « 2,8 ةنس هنع ّدخا هنا ركذو اظقي اههيقف

 ظ 0

 هيس ركب ابا انكي ةلطيلط لدا نس ىبيجتلا ىقب: نيب ىلخ

 ناكو : هدلبب قوسلا ماكحا ىلونو ةربغو جاردس نسب ىرطلا ىبا نم 1

 6 قحعلا 19 ا ناكو أابنع لزع مث عساجلاب امل نسلجب 3

 مسالا
 3 أبا انكي 5 رش لدا سس 0 اطلا 0 نب ريم نب 02 ٠

 نعو ىنارقلا هنقل ىنلا وهو نوبلغ نب بيطلا ىبا نع ةءارقلا ذخا

 مبلو اهدا ناكو اهريغو ةبطرقب سانلا ارقا تارغ يبن صقس 0

 ىتون الضاف أريخ ناكو قورحملل ظفادلاب اكو !دالل طباضلاب .كب

 اال[
 ندب ديول نحب مه 2 ىببا نب ربيغلا ددعس نب  ىسيع نب نئلخ

 قس كسلا نس وهو ىديمعلا هيمن اذ ة ىيبجحعلا# هللا دبع نب عقند

 ىبأف ى يننللا  ىسيع ىبا نع ةبطرقب قور مزح ابا ىنكي .اهيضاقو

 نب نركز ىباو ةيطوقلا نيب“ رموزعلا دبع نباوص ني يح سا

 منع اهيف ةيعجت مي يفت لبق قرشملا كل ةلحر هل 5 مهريغو ةرطق

 هنت ثدح امهريغو دب ىسبا نسب ديك ىبباو قيشر نب نسل

 نبا لاقو اهلقاعو هتبج لصضاف ناك .لاقو اذحلا نب.رمغ وبا ىضاقلا
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 د 3 اكو نسم ريش ةريغ داز 16| ةئس / ىفوتو ريدم

 1 « ةئام كَنلقو نيثلثو 0 يلبقو تس

 "نكس قرفعجلا نباب فرعي ىرقملا ىنفلا رفعج لوم *فلخ
 ش 0-5 نوع نب رفعج ىبأ نع ةبطرقب يعرب كمعس ابا ىنكي ةبطرق

 رسقو ىنطقسلا مس أفلا ىبا نم ةكمب عمسو قرشلا 13 . لَحَرَو

 نب 000 لزم مساقلا ىباو وفدا ركب ىبا نم رصميو
 ةركذ ةربغو دبز ى و ديم 0 نم نأ اورهقلابو ظفاعحلا ىيعس

 مهفلا لها نس البن ملعلاو نارقلا لها نس ناك لاقو ىنالوخلا

 لاقو بايع نب لا لاتقل هنن كيبحو :ضايفنالاو دهرلا 2

 ةداعفلا ىف. ةيطرق نع جرن نرباتلا نم اليم اللضاق ريح قاكم
 [م ةئس يباعع نبا لاق اذج خو ةنس اهب ىثوتو ةشوطرط دصقو /

 ع ع9 ةنس 0 عببر ف ىنون ىرقملا ورمع وبا لاقو

 . قيد
 |لها نس ىوجرلاب فرعي ىراصتالا فلخ نب دمحا نب ىنلخ

 نسب دهم ىبا نع ىورو قرشلا ل لخر ركب ابا ىنكي ةلطيلط
 1ْ ىباف ةلظيلط ءاضق كل ىعذ اعرو الضاف. الجر ناكو .هريغو ذيز 1

 بامح وس ةفئاط جرخا 0 0 .راكو كلذ نس برهو

 ٠ «هحن دص ةردد 0 اك ا املاع 2 ه1 افراع 1

 د) ُلبُح



7 11 

 ةغصوو ةلورتبلا نب نرطاا وبا هرخذ لبللا مايق نس ظح هل ناكو

 وباو ىسلبارطلا دهم نت ملاح مساقلا وبا اضنا هتع ثدحو هتركذ امد

 يب ٠[[ ةنس دعب يقوتو مهربخو ةملس نب فراملا وباو ىجابلا ديلولا

 مايو

 ىنكي ابيضاقو شيلقا لدا نم روفغعلا دبع نب ةملسم نب فلخ

 نب هللا دبع ىباو ىدنهلا نب رمع با نع ةبطرقب ىور مساقلا ابا
 انس اباعك خمجو امهفيلاث نم :قئاثولا باتك امهنع ذخاو.راطعلا

 « ةريغد ئضاقلا بلاغ نب انركز هنع هاور ةقفلا: ىر اقفال
 مسالا

 عام ةدذس ةشوطرطب .ثدح مساقلا ابا يكن ىناه نب" نويلخ

 وبا ىضاقلا هنم عمس ىروئيدلا لضفلا نسب دمحا ركب ىبا نع

 *  ىرفاعلا باحج نب هللا دبع نب سدرلا دبع فرامل

 مسالا

 ابأ ينكجي شيلقا لها نمر ورب نأ نب را 00

 ثدح (ىجابلا) ده ىبا نم عمسو انهخويش نع ةبطرقب ىور مساقلا

 « طاقسلا نب فلخ نب ده يضاقلا هن

 مسابح

 كني اعإ ىانكي ةطسقرس ل نم وم ند نملع ,نسب فلخ

 ى رواق الضاق اريخ ناكل جد ىرفملا ل1 لحل نقولا هس

 يس 3[ ةنس لوالا عر 8 قىوتو ةدأبد ماكحخال

 نهيق جهه



 , يايا ل 3 0 فرعي ا نب تفسوب بس ؛فلخ
 ةدراللا و رسعخت ل لئاسملل اظفاح اهيقف ناك مساقلا ابا ىنكي
 ةييلولا وبا ن اكو ةدئافلا ريثك وهو للم بخحصا ا فود ناس
 ةيلعف ةعليل نم اهيقف .نكب نا دارا نم لؤقي ديقنلا دمحا نب ماشه

 ٠ نباو ىوكُلا نب رمع ىبا نع 0 تناكو مىليربلا بانكب

 1 هوو اهل ن اكيراربسي ىليشال نزع بلا نع ذعار زاظلا
 ىف هتافو تارق نيعبسلا ىلع فين دقو [ت ةئس ىفوتو قئاثولا
 5 ىفوق (ةنا) انيحتصا ضعب ط#» تارقو :ريدح» نبا بانك

 « 1 6 رخآلا عيبر نم نيقب سم*+ل اعبرالا موب نذدو اعيرالا
 ١"  7--ابنييلي# 9

 ب د 0

 | ١ ان كي ةبطرق نكس ىرْبابلا (ةردابا) ردان نب سف نب ؛فلخ
 ٠ . ىضاقلاو قاقشلا نب ديعس نب هللا دبع دهم ىبا سع ىور مساقلا

 اههتفرعم ىن امدقم ةغللاو بدالاب .الاعناكو امهئارظنو دمحا نب ماّمُح
 نويقب: ثلثتل تبسلا مون هللا ةمخر ىفوناو ع ىنواصتلاو نيدلاو ريخلا عم

 * 8 [[*[ ةخس نع ةجبحلا ىت نم

 0 م

 ١ ىور مساقلا ابا انكي اهنم َىرتْبِرْبلا ىوقملا فسوي نب فلخ

 1 لها نس الضاف اريخ ناكو هل زاجاو ىزقملا وزمع ىبا نم

 ' مز ىلب 5 , رخوس 1 مدةم هز ةئام ثالثو لصالا ىن اذك



 اال

 عدا ةنس نطمر رهش نم نولخ رشعل ىقفوثو مهفلاو ةعاربلاو نارقلاو

 * ىرقملا دواد وبا هركنذ نوعاطلا ىإ

 . وموت ]

 ةليبشا نكس قارولا ىبطرفلا ىسيقلا 1 0000 كفاح

 نباو راطعلا نباو ىدنهلا ا ئبا نع يفر 00 انا بكي

 ماعلاب ةيانعلا لها .نم ناكو مهردغت ىو ,هللا زارقلا نساو ناحطلا

 دقو اعمال ةنس ىقوتو لاق جررخ“- نبأ 'هنع فور اهللعو قئاثولاب ر.عبلاو

 « ةنس نيعبسلا براق

 ظ سوم
 ىبطرقلا قاقدلا قارولا ىميمتلا دمحا نسب ناورم نسب تفاح

 رابخاللظفحلاو .ءاكرلا لها نسم ناكو ةيليبسا ركن مساقلا ابا انكي

 نبا ككرداو ةبطرقب اسيدق ملعلا بلط هقفلا نم جلال ظح عم

 ىلا صالكو ىديبرلاو ج ميرفم نيباو هللا نوع نباو يضاقلا تورز

 ديلولا ىبا عم اميدق ع ا دنع رثكحتساو مساق نب فلخو

 قرشملاب عوجشلا ةلج الع حامسلا ىف .اكحردشاف تا ىضرفلا نبا

 هسأقلا ابا نأ ال ديز ىبا نباو نوبلغ ناو ىرساسلاو ىوفذالا مهم

 جرزخ نبا: ركذ هنود كلذ هبلطا ديلولا :ىدا نع نارقلا حوهشب درفنأ

 « ةنس نينامثو امس افوتسا دقو عع. ةخس دوحدح ىإ ئفوت لاقو

 سرع
, 0 5 0 

 اننا نكح ةيسنلب لدا ند ىرجحبلا لاطب نب دييَحأ نب بفلخ ْ

 ا ا ىسصضاقلاو ر غلا نب هلذ كبح ىدبأ نا ىور_مساقل قَدَد | ناقل 1 ١ ١

 م ردغو دهارلا ش ىبعا ندب ده زركجب ىسباو باحدج ند نوح را
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 انه 7 2 او ىدنال رخ » ونا 0 ب ىرتلا دواد با هنعن ثدح

 ظ قارب | لطعبو يلا ص 11 ا رظنلا لها 59
 ”قرشملاب ددرقو تزاع ةنس ةيقرفا لخدو مو6 ةغس دودح ةدلومو“ ةيسنلب
 :(هيم) لإ دبع ثا نع ذخاو 6 هقانم 2 ملعلل ايلاط ماوعإ * ةعبرإ ومحتن

 قففاشلا نسحلا دبع نب نسحلا ىلع 6-0 ىلؤلا دبع نب .جرفلا نبا
 ةئس هفيلاوتو ةعياور هل زاجا هنا ركذو ناسح تاناوم هلو امهريغو

 ف وحر

 مودم

 ايا. ١ كب ةيزملا لها نم ئرازنجلا رمح نب دمحا نبك ولع

 وسم تارت ىو ىوزملا رذ  ىئنبا سع قرشا ىوز: مساقلا
 | نس» ةريغو انيلا ةداتك ىا و ديعس نب دمحا رفعج ودإ هنع نأ امهريغو

 1  تمألا مث ةيرملاب ةبطخلا 02 ةد وأرو ملعلاب أميدعم 0 انهايش
 ايد دل

 ةتافوو ةربخ ضعب ركذ اماع نينامث نبا وهو 205 ةنس ىفوتو ابهغع

 7 ريدم نأ

2 
 وكدا نكس روس ىرقملا ى سيقلا دوي 8 ميهربأ نب لله

 ىجابلا ديلولا ىببا نمو ىرفملا ورهع ىبا نت ىور مساقلا ابا ىنكي

 لا 5-- قفوتو [ةىويش ضعوب ةّذس عممسو نارقلا سأتلا ارذاو أامهريغو

 أ دي حالا هل 0 202 بقع ىنيفثالا موب

 مسمار

 مسال) اب1 ىنكي ةبطرق لها نم ىرقلا ىومالا قّرر نب ىلخ



 ذو

 لس ركب ىباو ىرقللا_ بن با نا ىكس ديه 2 ندع ذخا

 ىبا <

 اعرو ايد اعضاوتم احلاص الجر ناكو اور ام هل زاجاف دهلولا نبا ده

 ةبطرقب نيجاجزلا لاك اسس اساسا نأ تحو انوغل انوحتذ ايبيد |

 ابا ريصوب 86 2 قرشملاا ل هن ان لَحرَو أمهردغو فذ ديس نبأ

 ماغي ن .ارقلا ىِرَقُي ناكو ةبطرقب عماجلا دج سملاب ةالصلا بنحاضصوا

 ةايع انربخاو هب دللا الو ماسلا وا ِن احضر ةيبزعلا

 نابعلا ىبا طصختب تار 3 هنتر كح 3 انمنين ةوكصوو أنخويش نس ةعامج

 م هللإ ةمحر قزر نسج فلخ 3 اقلا ود دأ ىو 2 . نانحلا

 ري ةيشع نفدو 88 ةنس ةجاعلا ىذ نم نولخ تسل سيما

 ناسكو نمحرلا دبع هنبا هيلع ىلصو ةةيتعلا ضيرلا ةربقم ى ةعمجلا

 « (ع.ال ةدْيْس ؟دلوس

 مم

 نبا ىبيجعتلا بودأ نب دعس نسب فلك يع ربع نس يلخ

 مساقلا ابا ىنكي ةطسقرس نكس ىجابلا ديلولا ىبا ىضاقلا ىخا

 إ

 سايعلا ىباو ةمع نع ىور بلاط 52 ب ىكم لايك 62 ند

 ىلع ودأ ىضاقلا ندع انربخا 3 مهرهغو رويت نق نب دج ىناو 3

 دهن ركب .وبا اندشنإ لاق اذه مساقلا وبا انربخا لاق ةركبس نبا

 ىرقملا لادعس نب نمنع وردع ودإ اندشنا لاق ثراولا نيك محلا نسا

 ةهسفنل

 ثيدحلا يرحم 5 : 0 دالبلا 6
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 0000 1 ف 2 يل 5
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 ٍ 4 ا حلو 18 1 هلا ف انو نمرفكب زون يك 7 1 5 0 01

 ين“

 ةطسقرس لها نم ىنوُرُقلاِب ىرعي ىلخ نب دهم نب فلق“ ؛ 31 0 اا : 6 ظ :
 مزعلا نيب قسافلا نع ىور مزمعأا انا * ينكي اهبباكحا بحاصو مه.

 ةركس نب ىلء وبا نايضاقلا هنع انربخاو ةدنع ام م مجرد ىبا نبا

 ىف 8 0 ىثونو هللا امهمحر ريغلا ىسبا :نب هللا دبع وباو

 عوا» ةنس ةجدخلا

+ 00 

 30 ل137 نم سابع نب ديعس نيب هللا دبع نب فلخ

 .ةئكوثنا نسم هلصاو مساقلا ابا انكي ةبطرقب عماجلا دجتسلاب بيطخلا
 | ..ىباو قرذعلا سابعلا ىباو اريثكح ربلا دبع نب رمع ىبا نع ىب
 0 ا فلا نودعس ساو ىوبقلا ركاش ىباو ىجابلا ديلولا
 نكسو زم ىرقما ورمع ىبا نب دمحا

 : ا مث ةدس ةيراا

 ناكو اهلها نم ةعامج هنم عمسو اهب سائلا ارقاو اهنطوتساف ةبطرق

 «بتكو دهيقتلاو عمجلا ريثك طخلا نسح هبتك امل اطباض هاور اميف ةقث
 دعب نفدو ةعمجلا موب ةبطرقب هللا همحر ىفوتو ةاورو هطخب ريثك اهلع

 7 00 أ ريش نم نيف عبمسل ثبسلا موي نس رهظلا ةالص
 0 رك هني ياتو 1 ةربغبب نفدو عه

 0 امب هطخب عقو



 ان

 ا

 لهإ قو نوت رس (ديع نس) فن نأخ نومي نميلس ل 0

 يباو ىجابلا دلو ىباو هيدا 000 ىور مساقلا ابا انكم ةلويروا

 اقلقم ارعاش ابيدا ابيقف ناكو مهرجغو زوفس سب رهاطظ نسجلا

 هنيأ هد ةمئص انربخأ طورشلا 53 تلات ةيلد ةينادو ةبطاشم  ىضقتساو

 انلخ نيعليلل 250 قات ىقتوتو ده 51--- ندب 6 زد نئئلخ 0 42-- 1-1 دإآ

 3 ساثلا نع سشبفندو رهدلا موس انيد الضاف ناكو ةدعقلا 52 0

 ين

 اب فرعي ىقملا ديعس نب ىاخ نب ميهربا نب ؛ ىيلخ
 اقلا ابا كد ةبطرقي عساجلا دج<سملاب بيطغلا راصحلا

 نع

 ديك هللا كتنع ىا نتف ىرفملا باهولا دبع نب مساقلا ىبأ ةربمص نع

 ىكيقعلا نمحرلا دبع .ىباو ده نب متاح | سائلا ىتاوةدباع نتئا

 لدحر. ةاور اسم ربلا دبع نب رمع وبا هل زاجاو جار نب. ناورست . نيجاد

 ىرفملا اون ليلا رفع 2 رم ةحمد 50 20 قرشملا 0

 ريصخب 00 0 دخاو ةدزورملا ةمب رك اهب ىفلو تاءارقلا هيلع ارقو

 2>“ ده هللا دبع ابار ىزاريشلا ىسراقلا زيزعلا دبع نب رصن'نيسحلا ابا

 ا داش 3 نب رهأ نسحعلا| نا ىسادن الا ولا ك.ع ندا

 قحلا ذيع سل اجو ىرغملا قورعلا كندي نب كو انا ةيلقصد ىفلو

 أ رذنالا 2 مد نملدنل 01 مث ةيلقصي ةيقفلا نوره نبا

 ةرسوت لاظو ةمسل ا 17 ملل ةسطرقب عم اجلإ دج سملاب ةبطخلاو



 نث ناكر هيلع 0 0 هيلا هتقو ى_ ةلدرلا 0

 ْ د 2 5 ل لايبع ناببلا نسح ناسللا بصف ةظعوملا :عغيلب ةبطمخلا

 0 يليببي كرز نلحلا اك ربصلا را

 ْ موب هللا همحر 0 ىرذكا ىفوتو أيش هنع ذُحا ملو دايعالاو

 اعيرالا موي ةيثشع نفدو هإ| ةنس نس رفص نس رشع سدلسلا ائلثلا

 0 وبا هنبا هيلع قلو ةروهشم هتزادج ما

 ' رج رف

 'ىنكي ةبطرق لها نم جارسلاب ىرعي ىراصنالل دهم نب ؛ فلخ
 ناكرو هدع رثكاو دهب نب متاح مساقلا ّف'أ نع فور مساقلا ابا

 سانلا ناكو ةوعدلا ةباجاو جالصلاب هيلا ٌراشُي اعرو احلاص الجر

 دهرلا بدكح صعب هخس عمس دقو هئاعدو هثاقلب نوكربتيو هنيدصقي

 ىقربخأ 0.6 ةنس نسر رمش نم نبرشعو عبس ةليل هللا همحر فوتو

 | « هيقفلا نضحرلا دبع نب دمحا هتافوي

 سوح

 نك يلا نبات ”ننرعي ىراضنال فلخ نب .دهم نب . تفلخ

 رمع نب دمحا سابعلا ىببا نع ىور مساقلا ابا ىنكي ةيرملا لدا
 ىئاسغلا ىلع ىباو سابحالا بحاص نب ركب ىباو ىرذعا

 لريثك ايلع هطغب بدك اهل اعماج راثالاب ايسعم ناكو « هروغو
 اهي ناكو ةاور ان ضعب هنع سانلا ذخا طبضلا نسح ناكو ةاورو

 ؟) مدقم



 ا قلخام ا اال لوا
 / نيف د 1

 |الا/

 0 ١ 5 ٠ 0 | 1 ١ 2 ١

 ةجاعحلا قد ٠ 'ةدلوف ناكو 5.8 ةنس ىقوتو اريسي هنع ذخاو ىرقلا

 1 >2! هس

 مس
 ةبطرق لها نم ىلا تاوص نب هللا ديدع ندب ده نب 0906

 أورد ىسب ءاو ىرقملا ندايعش نسب نيو ىباو ىرقلا) ىفرطلا هللا كا

 اضاف الجر ناكو ب اريثك مدربغو ف ىر الخ 3 ده ىباو ىنبطلا

 مهثاقلب دا موج كم لع أارركنتم ملعلل كيلطلا مهين ةأور ايهتف دقت
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 داو هللا دبع نسب جارس ةبطرقب ىضاقلا نع ىور مساقلا أبا انخب
( 

 1 اك

٠١ - 

 انكوومل ضعب د مت أدر 2 نا الجو :يلع ثان ةأورو اريثك املع

 58 نبنيككو انوع مطأو أهقا اباورو 0 افراع ناكو مهنع ذخالاو

 ا ل قاوم 4 رهاب اب بلا ا
 دعب انالثلا موب نفدو ىنينث الك 30 هللا همحر ىفوتو هساس ىوسأ 50

 ما 0 ةردقمب نندو © ّ دج 8 ىدمج نس ىنولخ كالثل رصعلا ةالص

 ناكو هللا همح ر 3 ر نب ع وبا ةءامجلا ىحضاق هيلع ىلصو يا

 2# 1212 ةثنس 5 رجحملا نس نيقب كيمدا#ل نسون مؤ ةوحاض ةدلوس

1 

 لاو 3

 بدو ىسافملا هللا لدع ىا ىف خفر هلا أرق مساقلا اب يحي ةيطررق

 داجر ناكو ياك | نودعس ند يلا كبع 1 ىرل نع أاضدا دخاو دل

 5 قلوقل | 35 نم 6 دأ ند 2 00 اذ

 كح ىدحإ



101.45 1. 

 نمقذلك
 *" ثنين 2 51 مدفع 4

 ا 101 , 1
 7 ١ هم و 0 7 ,

 . ةباجإو يالصلاب هي 12 0

 ٠ ريثك قلخغلا م 1 ا + ال ايلا راكب
 يول اا دجتسملاب ةضيرفلا ةالص بدحاص ىن اكو عضاوتلا

 ةىذ فصعنم ءاثالثلا موب ىسشسع ندفدو نيثال مود 3 ةمحر ىفوتو

 ش ل مساقلا ر ودا  ىضاقلا هيلع ىلصو ضيرلاب نفدو هزه ةنس نس ةدعقلا

 8 4 اهنس انفرصنا اس لفعحلا نس ةياغ ى هتزانج تناكو نيدمُح

 ٠ 0 * سانلا نم اهدنش نم ةرثكل برغلا

 ظ 4 ظ 1

 اقل ابإ نكي انهلدا نس. ىبطاغلا لوفُع نب دهم نب فلخ

 ةريغ نسم عمسو هب نيصتخدملا و_ نسب رهاط بعصا نم نأ

 0 دقو * هز. ةنس دعب ابي ىفوت نا !_ اهكبشف ساف لأ ' لقتثاو

 >2 كانف موذأ نام

0 : 3 

 ابا انكي ةبطرق لها نس ىمرسعلا ىسيع ند رمع نب فاخ

 هقفتو حارس نب ىكلملا دبع نسب جارس نيسعلا عدا سع:ىور مساقلا

 انحويش نم ةعامج نع ذخاو هيقفلا دمحا نب ماشه دبلولا ىبا دنع

 مىلعلا ف نيكراشما نينتفنملا ءاملعلا نم ناكو مهدنع نيد صو

 بجر ىر هللا همحر ىفوتو ةياورلا نس هيلع. بلغا ةياردلا تناكو

 # 0[ ةئس نس

 ظ مس

 شربال نباب فرعي ابنم ىنيرثكتلا نوئرف نب فسوي نب فلخ
 نيستا راو تونا نسب مصاع ركب ىبا نع ىور مساقلا ابا انكي



 ا

 لاقو مهرهغو انغ ددقب ار * رس وباو قال معلا هللا لادع ت١ نابحاصلاو

 ف

 ةدنع يملا ةكاتف نسب دي 1 ىناسغلا لق باو اوس
 0-6 7 ٠ ب 00 0 .٠

 هم امدناقتاو اميتفرعس 0 ايروفيم ناغللاو بادالاب 2

 7 ف ةبطرقب جونو ضابقن الو عضاوتلاو ريغلاو نيدلاو لصضفلا

 « هرح» ةنس الددقلا

 ءابرغلا م

 ٠

 2-3 ِ 1 5 56 1 3 3 0 ١

 ميج دهارل 52 سل ىوأبلا 21 يسلم قف نرسل فلخ

 م ها كىور هي ايا ليقو نيم ايا انكي 2 نم سلدن 20

 0 35 ندب كليلا تهيج نص ل ندعو ديقفلا ديز 0 ندب دع ىبا

> 

 نكسو ةبطرق مق بنك امل اطراض طفلا نس مالا ةدواز

 8 ءإ 3 ' 0
 نطو 2 ىواب اِل ضرال 4-2 استحال التبت اددا : اكو كك ةرعا|

 لانه لذ ود صةن دامولاو ءاعلع كة ناكو هيما دبش و ع 2
3-32 

: 2 2 11 | 3 1 
 ىكمدملألا 2 24 000 يحرصل 9-9 ع. هع نم ةعامج ةئحكشسمس 000

 لب م قى - نازي د لح

' 
 ا نتا د 0 5

 ةخضفلا ةذ> ردص 0 ىسبسلا دج ذنإ كفوتو قيم: نت نسا

 و خي 2 5ك 7-5 نك 1 اء 0 ةدرد ا
 : 2 6ك نبدح لت

 و

 3 لا ةهح ذ ةلحلا ا ةنتفلا , و
52 9 . 78 

1 

 دا

 أبا انخب 3 نيا لفرع 862 2| ىو ءارجلا 06 نب ندا

 .ةحتخسم ابهل اجا هلك الاقم 2 رايحاصلا النفع ثتددحا ديعملا
 - 015 5-5 ١



 0 قهاقلا نس هل ناكوو رح مل ا .-. ةيطرق مدق ناك نايحب نما 0 نزل ويل 002-- ا ا

 - نسي ري نوح ةوتحل ذو ةوعجت ضاق ةماعلا نب ىرع غأو ةصاخ

 2 ليقو' عة قبيس ا ةماعلا لتقو ا ماهق دنع ةرباربلاب

 م ايف ع دو نا م هيدا 5 ةسار 1

 : ظ 5 0 0 اركذ 0

 ولا 0 نم

 1 ١

 هلا ل ل يرفلا نب بيصح نبا ده نب بمصغلا
 اعدللا ههحر ىفقوت هبو ةدلبب ارواشم اباع اهيقف ناك عيب لا انا انكي

 2 ع

 سمع تنل ديلعابا ىنكي ةبطاش لها نم ىسوم نب بيصخ

 ناردع ىبا ايميش دج ةنعحا ةدع سانلا دخأ دقو 1 نس مصب

 ي ديلت دا

 دِلُح 5325 ند

 م

 ٍديز ابا ابكي ةبطرق لها نم | شاه نبا دلخ نب دمحا نب دلاخ

 .:ردكاو بدالكو رعشلاو ةياورلا 3 نوم نيل ١١ 1 نإ .نباب -جورعتو

 كفىورو خررزخ *نيبا ةركذ روكلا ضعبد  ىدطقتساو اقوداع ىيدلا نسح 35

 ٠ م) ربخلاو 7

 5 0 داي دس ا اب 70ج يو
 سوس

 ١) ادد ني يمسي ) ل وكلا | ةيل



 [هأ
 منوياب أ ويس مردملا قى ةدلوسو عه ةنس نضمر رهش ىو. ىفوت لاقو هع

0 

 6 جو ىراصن الا 3 سميا نسب كلاعب

 ملعلا بلطب ةيانع اذ ناكو ةلطيلطو ةبطرف ويش نسم ةءامج نع ىور
 0-0 نبا ةركذ لدا ربخا ملع قل 5 ناكو ديو ندفتلاو أاميدق

 كح سيوهلطب 2 لحرو 0 ا كدولاح كح ون لاقو
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 ركب ابا انكي ٌسْوْهَلطُ لها

 ا 2000 1 '
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 نوسلا باب

 نديلس ةمسا نم

 ترم

 بهو ني هللا دبع نب نييلس نب ىسوي نب دمحا نب 8 نميلس
 ىور بويا ابا هانكي ةبطرق لها نس ىِرُملا رظُم نب بهبح نبا
 نب ذمحا هل زاجإو ةرْيُجُح نا نب ركب ىباو نولحتف نبا نف

 بتكو امهياور عميمج روسم نسب دهم نب دمدأ مساقلا وباو دهوك

 هدلومو اضدا ىضاقلا لاظري سباو برز نب ركب ىبا ىسضاقلا

 هللا همحر يفوتو هنع ىورو ريظنش نبا ةركذ « م[ ةنس بجر ىف

 رفص ريش نسم نيقب عبسل سيمخ+لا موي نفدو ىشعلاب اعبرال موب
 نسب ىيحم نب ده نب دمحا هيلع ىلصو خام ةربقمب نثدو [*91 ةئس

 نس ناكو ديلو نس دمهم نب دمحا طم كلذ 'كتارق يش ااا

 © ةيححصأ

0 

 زامغلا نباب ىنرعملا ىرقملا بيلك نب ديلو نب ماشه نب نميلس

 نسعلا ىبا نع اهب ذخاو) ةبطرق 4 نكس (بونا اباو) عيبرلا ابا ىنكي

 ىباو ىرقملا نوبلف نب بيطلا ىبا نع قرشملاب ىورو (ىك اطنالا

 اقو اذحلا نب رمع وبا ةركذ امهريغ نعو امهنع رثكاو ىوفذال ركب

 ةيدأ نع ةملع ةأرف هدر دع 5 دمحأ نا 0) لهأ سس 5
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 1 ّْ 14 ا مح ح سنا

 : 5 3 مد 3 00 90 13 0 ا 7

 | 4ي ش2

 راهتلاو 5 يقال ةيالب مضربكاو تاءارقلاب دنلا نم طا ا 0 0 0 ظ
 1 ناك ا ةركذو نارقلاب ال ل ل تان

 ورمع وبا هنع ّدحا دقو نارقلاب ظفللا نسحو ورحل ظفحو 8 د

 ىلا 0 نب ط دج وبا لاصحخ نايح نبا لاق هللإ دمحر

 دقو رمز تدروف رفق ةدغ ىلع تجحجمح لاق دنا اذه عيبا
 تعط ىتح قعركمف هل برش. امل (هنا) اهئاس ىف كيدحعلإ-تقوو

 1 ةاذإ انس؛ قتصم ىنا مهللا نترلقو تنلخاف هللا توعد مث

 را ال نسم نيعلا برشلا اذه ةكترب قف نيسال

 ىرقف ىنغ كسا ىناور تعباجعساب اقثاو اعدلا نةينب# مبللا ثبرش

 (لليبس ىه ةذاهشلا مل ةقيقحل هلجمتنا اميف ىمسا ءامساو ةعد ىف

 . نّيشتلا ف ا” نا ثدعبا امف لاق كيدل اهب 0

 هب أ ىضرات (نا) بسحا امف نارقلا اما « ةثلاثلا رظتنكل ىف

 نب نميلس هب ةون ناك دقو ىتجاح هنم تلن دقف ىنغلا 0

 ارث باصاو ةبطرقب عماجلا دجعسلاب ءارقالل هسلجاو نيعتسمللا مككح
 عم جرف ”"اهنع' 3 ىرافن عم ةثلاثلا هللا ىنمرحي الك اوجراو ةعفرو

 ى.٠كجصاف ءارمالا نس هلبق نس عس همسر ىلع هئتالص هل ميقي نديلس

 هب هللا همحر 2.١[ ةخس لاوش ردص ىف. رقبلا يقع ةمد رهلا قر ةعس ةذجو

 حرس

 6-5 ةيامبشا ا ماعلا نييللم ارا نيا ضدلس
 ب كايا نس ةعامج نسع اميدق ذخا هدول حورلاب نرعيو بوبا انا

 5( 0 4 ىداغب

 ظ
ْ 

8 
59 



 اوه

 دج ناكو جرزخ ند ده نب ليعيسا هنع ثدح اعئاص الجز نآكو
 مال

 عرج ظ

 دهارلا ىشيرفلا 0200 5 0 جنب و ذاغلاإ دبع ندب نويلس

 ىف للقتلاو دهرلا لها نس ناك تدادنا ىنكي ةبطرق نكس

 عرولاو داهتجال لها نس ناكو ءاحاصلاو داهزلا ةمئاخو ىيندلا

 دحا نم لبقد .الو أيفاح ىشميو ةرعشتسي و . وصلا سبلي ناكو

 ا ىدح هلل] ةسدخ نس ىكبو الو هدلا ةداج 5 افورعم اكو امش

 4 لوقد اس اريك نا هو. ثوملل ركذلا ريثك ن راكو ةرصب

 * ناسو ةراج ٌسيلِباو ةراد ىيندلا نس ةلاح نوجن يبيك ولاك نع

 نس ضعب نع مالكلا اذه لمحي ناكو ةرابخاو هلامعا يا

 مهتماعو نيملشلا ةصاخل اعدلا ريثك ناكو « نيحاصلا نسب هيقل

 هللا همحر ىفوتو س01 ةاس هللا همحر ةدلوم ناكو كلذ ىف : ادهتجتم

 اذه ركذ ًاهرمس را نيعسو نامل نبأ وشو 0 ةنس ا

 ما ا ةينمأ] ك | رككدو هللا دبع ند سنوي ىضاقلا 0

 لاق) هللا ءاش نا كتميثا هللا همحر سنوي ةركذ انو تي سجل نأ 2

 ةدعقلا ىذ نيس نيقب عبسل دحالا د بوبا ربا ىنوت نايح نبا

 رصع ءلا ةأالص كنعن شضبيرلا | ةربثمحب ةلعب 0 مود نذدو 0

 كلاس بو ةبط رثب دايعلا 0 نع 3 دايم هدعب رب 3 ميظع رح "دا هشو

 ىذلا وهو) ةخ اهلا لاَجَر عبمج 3 دف أ م نب ده ةفيلعلا

 3 هللا ةيححر أموت 9 ردع ةعمستد هدعب 0 1 (هيلع لص

161 



 نب ديري نب روطيب نب عير نب نميلس نب رْيطُي نب نميلس
 ركب ىبا نع ىور بويا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىبلكلا دلاخ

 لاقو) مهريغو ةيطوقلا نب ركع نال نيالا ىسيع ىباو رمحال نبا

 ملعلاب ىنع لئاسملل اظفاح الضاف اعااص الجر ناك ىالوغلا

 ءازجا ةينامث نم ديز ىبا ةينامث ىف نسح راصتخا (هلو هدّيقو اميدق

 نيس ٌةرْول لقا نبم لشْساد ةيرقب ماسي ةئسب ةدلومو ريظنش نبا لاق
 ديعس لج هسم ماسا ردو سموُقلا ةقيوسب ةبطرق نكسو ءارهزلا لمع '

 بويا وبأ ىفوتو باتع نب ده ىبا انهيش طخ تارقو رماع نبا

 <« 2.2 ةنس ةقلامب ريطيد نب نميلس

00-0 

 "00000 ااا كجب امم ويلطلا لاطب نب دهم نب .نيولم
 بدال( ع مهثلا ف اندقس ملعلا لها نسم ناك لاقو ىالوغلا

 ىئغتسي ال ماكحالا لوصا ى عنقلا باتكب هامس ىنيلات هل عرابلا

 ةقرعي ةربتخإ نم ضعب نحر ةلفم رعاش بيدا هيقف ءاكحلا ةئع

 لقتلا انآ دهرلا لل لاسو 4 تكرفي عرجا م نمل

 بويا وباو ىناسغلا ىلع وبا لاق تام نإ كل اهنكسو ةرهبلا لا
 نّدُعلاب بقللا وهو ءارعشلا ءالبنلا ةلج سو ءاملعلا رابكك نم اذه
 نيعأي ةراعشا ىف درب ناك ام ةرثكل كلذب بقلو ىدوج

 نوفمر راب نب هللا دبع ىبال اقيدص ناكو ةبطرقب ارق ىدوج

 ىشونو هثييو ةهبعاع عطقناو يلو اهبو ل 57 ىسوبلاطب رو اللإ هدحر

 ةنلأ# دهوك ملل ا حج دج

 5 ةينيكرلا



 يا يخل رووا رانا
 ري 3
0 

/51] 

 نيب ردع وبا ةركد امهيف اهون وأ ةثاس عبرأو (عبرأ) ةلس هللا همححر

 # ةخويش نم ومو ربلا ديع

 قلل .

 نب 2-9 م اهبر دا نب ورمع ند نميلس نب كفل نب نديأس
2 

 ليفنو ليث ناب لقرعبيو ب فودأ أيا نخب ةبطرق لحدا نسم سيف

 نسب دعم ركحد ىسبا نع ىور نورمع نبأ أضنأ .لنرعبو بفدل

 ا 7-4 فرطم نسب و ١ دمحاو ىئيلل ! سبع 1-1 او ىشرقلا ةد وعس

 انك هيلع 5 دادغبلا 3 ب اا 0 1 - 4
 0 00 0 ىباو جرغم نباو هللا كد نباو ردب

 ودأ لاق ةبطرق ءاتيلع 0و مهرجغو جدأ زاجاو لد ردغو ةقيلا نم رداونلا

 اناتلييحلل روكلا نضعب * زب ءاضقلا 37 لضاف ريخاو وه تاغ نضع هللا لبع

 0 مرمخملا ل اذه 1 ىسبأ َقِلَّوُطَو ريس نسبا لاقز ةيحتسا

 هتالصو ةءاجاجرلا ضررب قدنخلاب هانكسو منع ةخس سييخلا

 دعد د مأ ةربقمب ندثدو ء) ىتوتو نايت 4 نسبا لاف 3 (رطخس لاح هسمد

 ب دك ا نيعش لد * نواخ عسفل ءانالتلا ا (نم رصعلا الوم

 3 دومدح نب ىلع :ةلود

0 

 0 ةديويعاوا 0 ديزي نب دعس دا نب دوبل را لل

 م ف د 0 ا 0 نب ٠ ل1 مهب ينأ ! نم ختي

 ميهربأ ن _ك دهعو ا ا سودبع س 1 أضيإ هده هفيلات سس ميسا

0 

 لضفلا عسم تاءارقلل ل انسحعحسم ءاحنلا لدا نسم ن أكو ىنشملا|

 . 0 عركنا ' كلف . :. 503
 تثتالحو رهاطم نبا ةضخعب رححد) 0 مشل ريحا ف ا حالصلاو

 0 (قومس نب رمع وبإ ةدع
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 1 ا برا اذ
 ب 0 اك لاف ىرقلا يروا | نسل تا. دنع ىوز
 اطاطخ ناكو 3 :باجمم هنإ هثربخو د هتيقل !ذاأ فلنا تكشف م

 تاكا 5 قم انئاك و" ربع ىنفإو فحاضملا ى طفلا 3

 لاقر ةئامعب 0 0 0 رشع ىف ةلطيلطب تام نا 0 0
 # مساعال حبس رف دنأ ىربذأ

 ا

 لها نس مةيمعص نبأب ىقرعي ىومالا دهم نسب رمع نب نميلس

 او ىنتدخخلا ميهربا نب دهم نع ىور عهبرلا ابا ىنكي ةلطبلط
 قرشلا كل ةلحر هل تناكو رفعج ىبا هبحاصو ريظنش نب قعسا
 ى. نارقلل اًثرقم ناكف ىينصنا مث 0 اشيولا نبا اهيف : ىقل

 ناككو ءاضقلا ىلع هفلختسب شيعي نبا ن اكو عمأ اجلا دجحسم

 ا ىفوتو ةدومحتلا لاودالاو ةرابيطلا لها نم ناكو ىضاقلاب اعد

 اذ ةلووببلا ند ده ن نمدرلا هك ةركحدو رهاطم نبأ ت5 أ

 نارقلا رقي ن اك القاع [ويخ ملح أروثو ا ناك لاف

2 

 0 انخب ةاطياط لدا ىن يسم ثحد تعلو هدجرب أ نا: نذ# دقلا لال . دلل

 ه) ٌةَبِحْبَص . '6) ةلوربتلا

 0 اطاطخ رفات أيون ناكو اهقلا شيعي نا لع را زخاطيلط . م

 رجوي حمم <



 مك اذا 3

: 7 1 
  00 : 0- 1ا 0 ١

 نر ايلات ةياند: روماب .املاع | دهرا ا الجر راك بيلا ٠ . "اعراو 4

 ع عطقناو نكابن عبج قرف ع د ثيدحلاو ريسفتلا 35 عد
 هدد هلال :

 ٠ نصب ىفوتو روغثلا مزلو لدو رع هلا ١ نا ركذو ٍاّسِرُع 0

 رداطم نبا ةركذ هللا همحر ةربقب ن 2 ربعيو هنودصقي +

 ؛ ع ش ظ
 ابا ىنكي 3«ةقلام لها نم ىولبلا ةزمح نب ميدربا نب سيلس 5
 ها ىف افرصتم هيناعم نم ريثكب املاع نارقلل دوجتسم ناك بيويا

 نم

 رمع ىببا ةئبال اجوز ناكو .الضاف اريخ ميفلا نسمح ةياوعلا_ سب

 ا عم هفيل أوتو هن ايآور ب اريثك هنع ففرود ىكسلطلا

 اعوبطس ةرابعلا ى انسكس ناكو ةقلاب جوبش نسم ةريغو ىضاقلا

 ي عدو ةخس وجت ىر ةبطرقب ىفون لاقو جروح نبا ةركذ ١ اهيف

3 ' 1 | 

 عيبرلا ابا ىنكب ةبطاش لها نس ىرْقَتلا » لام نب نييلس |
 م قفونو ء ابيطخ | ابيقذ ناكو ربلا ددع نسب رمع ايأ بص

 * + ريدم نبا هةركذ

 0 ظ ظ :

 ع اوبس لهل ررعم ىسسيلدت الك ده نسب دمحأ نب نمياس

 5 ريو ىرسيقلا 9 ا نب دمحأ نسب رب رعلا دبع وع" نطور عمبرل ا ابا

 *« (ابي هنع) ذخاو ىديمحعلا كلذ صح دادغبب ثددحو

 ظ 0 :
 يهجتلا كراون نب بويا نب دعس ىب نرد ا ا ا

 نا ع رج ب ا

 مز صم ف ى ه) ةبطرق هر ةبطرق. >) اميف  م) لتتم +

101.50 *. 



 رك ل ا ا او
 00 د1 هي 0 ا

 و. 201 وا 2
 0 0-0 6 ' ف 7

 د
 85 0 5 ا

 1 رعب 7 7 ف م / متتييحطل عا ل ,

8 3 0 3 0 , 1 

 00 ا 0 قرش نكس يطرق 1 نس ظفاحلا 00 6

 00 عم ةكمب ماقاف اهرحن وا غ0 ةنس قرشلا 2 لحرو

 ةارسلاب ةعس 0 ناكو 10 3 (اهيف) ج 0 ةئلث 5

 ءاهقفلا نس 20 ةلج ابيف ىذلو ةلو لال ىلا 550 ةقفلا سرت ماوعا 0

 ىباو ةيعفاشملا سجدت ر ىربطلا هللا 2 0 رهاط ولا 0

 للا دبع ىببا ىضاقلاو ىزاربشلا ىعفاشلا ىلع نب ميهربا قعتسا

 رفعج ىبا عم لصوملاب ماقاو ةيفنعلا ماما ىرُمّيصلا ىلع نب نسعلا
 وحن قرشملاب هماقم ناكو هقفلا هبلع سردي الماك اماع ىنائمسلا

 ىلع نب ذيك للا دبع وبا نيثددملا هخويبش نمو اساع رشع ةثالث

 ظفامحلا ىونرال بيجنلا وباو ىقيتعلا نسحلا وباو ظفاعلا ىروصلا
 ةزرحلا حز نب نسحلا وباور ,اطعلا | 6 دا ل رم افلا نقلا اكو

- 

 بيطخل ١ ركب وبا اضيا هلع ىورو « مهريغو بيطغلا ركب وباو

 هسفنل 0 فئلخ 5 00 اي يكلم 7

 ثسار 3 دلثم تكتسار ايليف لاقف اذه دياولا ابآ 29300 9 دقو 3

 لاق نيملسلا ةهقا َدََحأ وه و ةسسل دحام ريفولو اتسيشو ةقيدم كف

 ند نويلس س 58-5 رضا ن اك لاق ديلولا وبا ىب ضاآقلا انربخاو

١ 

1 

 1 روي“ 557 :



 نىك "اا ري 7 اللا لا ا لاا ا

0- 206 

 53 أ

 لفسَم# 50 ناكو ةقيلو عابسلا لجر 0 خذ ال هللا ةهحر برد

 عمضنبب# ال انالل 0 فا هك ليقف دعرلا نس صضفخأ ذذ وص ناك

 اديناو.ايندلا ةاينلا ةئيز .نمل.دانسإلب ولغات نأ فرح نم سيل

 رسيفو قع وب اح ؤنإ .عمضاقلا , لايق ديو نس دايح انثرخ» لاقَف ثدحت

 لجر فلا نوعبرا ةرضحي ناك برح نب نميلس نا لوقي ىجابلا
 م تيزمبلا دمحأ ندب كابع قو أبا كعمسو ديلولا ودا نا

 اسا,يتيفيس ىنايغلا “ىلع ربا لاق: ةلخرلا تلقا طرا 0
 ول لوقي

 ىصضاقلا طيف تا ضاوقواط وا ةيعبي ةدعقلا ىذ ف 0597 لوقب دفلتلا

 ديلولا وبا ىضاقلا ىفوت لاق هللا دمحر انخيش ريحا ىبا نب دج

 اوييع انوحست ةليل 0 نياشعلا نيب سيمغلا| ةليل ةئ رملاب هللا همحر

 مومعةلغسم رصعلا ةالض دبعي سيلا موي نفدو بجر نس ةيلاخ

 لاق مساقلا وبا هنبا هيلع ىلصو رحبلا ةفض ىلع طايرلاب نفدو

 مه1.50+. * ةئيدمب ع. ةنسس ةدعقلا ىذ نس فىسصنلا ى ءاثالثلا مو هدو

 *« ىردتلا زبلا دبع نب رمع وبا هنء ذخا دقو سويلطب

 ع

 ىحكي ةطسقرس لها نس ىميقلا نوره نب ثراخ نب نمهلس

 ةرجغو هيقفلا ىعلا دبع وقل جو قرثملا كهولل عمبرلا ابا

 0 راض اجر هيف لابو ىفدصلا للعلا ىضاقلا ةهنع كثدح
86 

 : ىةةامعبرأو نينامثو ىنيتنثا وأ قدا 2 ةدرد كما ىضوثو لادبالا

 2( ةرشع ع ع) 58 2501 هيلع ماعملا ىيك ندب نميلس عك ل أنه

 اذه : .٠ :سيضلا
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 ركبب وبا رمشلا دنع ثدح ةريغو ىناه نب انا 77 ندع ىور

 2 دهرلاو باف او حالصلاو شابقنالا 8 نم ناكو ةربغو ةيطع 50

 . « هللا هدحر ةيثعي امب هلاغتشال اهيف دهزو ةدلبب امتفلا ىلوو ايندلا

30 

 وردع تا نع ىور دواد 3“ 6 دي ةيناد ناوي هللاب

 رمع ىبا نعوطهب سانلا ثتبثا وهو هنع رثكاو ىرقملا ديعس نب نمثع

 نودعس 7 هللا دبع ىباو ىرذعلا سابعلا ىباو ربلا دبع سبا

 اكو مهريغو ىجابلا ديلولا ىباو بيطخلا ركاش ىباو ييرقلا

 اهتاياورو تاءارقلاب املاع مدرايخو مهثالضفو مههناملعو نيثرقملا ةلج نس

 ىيلاوت هلو ةاور اميف ةقث الضاف انيد ناكو اهل طبضلا نسح ابقرطو

 ديج طخلا نسح ناكو « ةريغو مييظعلا] 5 ناعم ىف ةريثت

 ' ةوفصوو انخويش نس ةعامج هنع انربخاو ريش سانلا ىور طبضلا

 ديعس نسب نمثع وردع وبا انربخا هطخب تارقو نيدلاو لضفلاو ملعلاب
 لاق ناوربقلاب يبرلا دهم نب ىلع نسعلا وبا ىنثدح لاق م

 نيكسم نب ىسيع لاق لاق 6 ط١ فسوي نب ديعس ىنلدح

 نالف ىنثدح لوقي نا دل ٌراجو ريبك لاس شار ىو ةيوف ةزاجالا

 هتعيس لاق ده نب ليلجلا دبع نسمحلا ىبا (ىرقملا) ظفل نس هتعيسو

 ط):هيف ط) سنوي نس دايز

 1 5 ١
 ينداوحع ظ
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 انش طوس تارذو هلثم ورمع ىبأ نم ةتعمس لاق دوأد ىبا ظل نم

 مح ىبأ _ اجن 1 58 دوأداو هدأ ىفوذ ر يلا ىبا ند هللا ديع

 ةخب دامب رصعلا : سييغل | موب نسفدو رهظلا 8 هع ءاعبر الك

 سضمر ىف كلذو ةهشعن ىلع اومحارتو هنز ايدل ساغلا لفتحاو يتسلل

 يب [عاا»# ةخس ةدلوس ناكو « عون هنن دب ل ةليل رخل احلا

 ري

 نب جوفلا ني ده نسب ةعامس سب .ناورم نسب ةعامس نب نميلس

 ىناسفلا قلغ وبا ةرج ذ عيبر لا ابا ىنكي اهنم ىلطبلطلا هللا دبع

 نيويلطيب هب, !تعيتجا بدال :لفا#"ىض ويش ره لاقوندطخ ند لفل

 ا ارنا سا ناورم ل
0 0 

 رشا 0غ يل دقو ةبطرقبو

 عدت
 هكانععا تتدح عهبرلا ابا انك تا رجقلا نوما نيت نب نميلس

 2 كيد نبين نس عمضوم ريغ ف هللا دبع نب سنود ىضاقلا

 نذوملا عبب رلا ىبا ةافو تناك هط+# تارقو هيلع ىنثاو هنع اهدروا

 د ماوعا ةعبراو د فا نبأ ودو مانو هك ةبطرقب

 عمم

 ةبطرق لها نم اهندلا ىبا نب نمثع نب ئيعي نب هنميلع

 ء) ف تيياعلا ىمبفلا ندرك ن: ثراخ نا نميلس كب اذه 5

 لوال ىف ةنيمي ربصلا لؤا :
- 

101. 51. 
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 ا
 4 م ثا 72

 دي < 2 م دا 4 1 00 5 4

 0 لب ا يا يا كا
 دب "و
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 نوره نبا
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 م 00 59

10 - 0 0# 
 3 1 | + يغب +82 9 2

 21 ها 2 1 5
 يب اني < 0

00 

3 20 : 

0 00 ١ 

44 

 « كلذب هطخ اها عال8 ةنس ةرخآلك ىدمج ىن هط# ةاور اس

 عمت / ١
 ل م هدا 1 تان « رعتكلتلا دقحا *نضب: نميلس

 كا وهاغ نسب بيطلا ابا تكراش اهيف ذاتساو تاءارقلا ملعب

 عفتناو هيلع ٌىرقو ةيرنلاب م اقاف سلدنالا مدقو ةدع عويش ىلع هعم ارقو
 هنع ثربخا لاقو يد هركذ ةيلاع نس نع 3 تاسو ارهد هب

 لبق هتافو تناكو اهركذ نيئس ةثاملا ىلع ثدز لوقي ناك هنا

 + ةثامعبراو نيعبرال
 ععا/

 مدق رعشلاو بدالك ملعلا لها نم ىلقصلا ىرتملا ديم نب نميلس

 هنع انربخا لاقو ىديمحلا هركذ ةثامعيراللو نيعبرالل دعب سلدنالا

 بيدا لجر ةيقيرفا ةسوسب رم لاق سلدنالاب ا ضعب

 ناكو هب اهلكخ ناكو 0 اليمج امالغ ىوهي 0 1

 رطخذ ذا ركسلا نس بلاغ هيلع بلغ دقو هسفن نع ربخا ام ىلع

 نم ماقف هيلع هينجتل ةراد هيلع قرحاو ران سبذ ذخاي نا هلابب

 ةاعر نا قفتاو اران لعتشاف مالغلا باب دنع ةهلعجف اسيق ذخخاو هديدح

 لل: اوضهن اوحبصا املف ءافطالاب رانلا اوردابف ناريجلا ضعب

 نان كتفقرخا ءىش 2في لاقو ىضاقلا ةرضخاف ةوملعاف ىصاقلا

 لوقب اشناف اذه

 قطا و 0 267 1
 ! اريك 90 'هننع ذخاو رصنو 0 ساو قفنملا هينفلا

 ظ ثيعلا نبا نسحلا ىب دبا انخيشل زاجاو ةبطرقب لودعلا دحا ناكو

 ا - 0

0 02 0 



 : 2 ظ
 ققرلا ىف دانلا مرض طال ىلع اوكا

 لييبا لفات اذ او ل لي

 داوجملا ةلمسحل هبابب ىفوثو ىلع قي كل

 اا نم فصلا 0 0 سب نم ٌراطف

 ار 0 0 0 نود لا

 دوعت ١ اةيلع ةكاو*(نسفا'اس) هتاف ليلو 3 ةفرطتساف لاق

 + لاق امك وا هليبس لع

 ديعس ةمسأ نم باب

 ت04

 أيأ قيكجي ةعتسا لدا نس نوغلخ نب ارمع نب رصن نب ديعس

 قرشما 31 لدحرو ةرجغو عبصأ ف مساق نس ةبطرقي عمس نملع

 ىباو رافصلا ليعمساو ىفاوصلا نب ىلع ىبا نم عمسف دادغب لخدو

 و كايعس - ١ م 8 2 2 ءامس هلو ةرجش نب لماك ىب دمحا ركب
 ١ب ' تت“

 ٠ 2 3 السحب 6. 5

 "7 نب هللا ددع 2- اي ا 1 ك اي ةريبح ةعامج اعف 55- ارعال

 بحال ءاعبر 1 مود 6ر امبي 5 3 ثيددحملل اظف 21 ن اكو ب انه

 2 راج

6 

 رد 0 ناكر امهرسيفو ةرسس 0 بوو عيصأ نجح مساق 0

 كدييتكجو 7 سوبلطب 000 نعل زهشلا 3 رعمو هيد رعلاو باسحلاب

 3040 هيلا الوهم ىقتونو كلذ نك قزضص مث ةطرشلا دقو ةئد الو

 + (نايح نبا ةركذ

151 1. 



1 ْ -- 000 1 0 1 0 - 0 24 
 00 8 5 5 ره

 ًّ ةرسم نسب بهو نع ىور جرفلا ةئيدس لها نس رمع نب ديعس
 َ هكا هج 000- 37 2 0 23 عمسو ا

 0 نينذ نب 0 ايضا ةذع ثتدحو | ا

 ول

 دبع و وباع نب | رهين 30 قاب نب ديت
 بصهو نع ىور نمثع اك انك ةذاضحت لها نم ىدارملا رابجلا

 ةديحلا 20 قضونو امهريغو 2 مس نمدرلا لاباصعو ةرسس نبا

 ناكو ىنابحاصلا هنغ ثدح م49 ةئس ةدعقلا ىذ نم نيقب سمخل

2 
 2و

 نب هلل دبع نب ديعس نب دهم ن وى ديعس ( ىبأ) نب نودع نب ديعس

 ةيدار 01 نبا عد ىوذالا ىربربلا يعلم نب نسوي

 عبصا نب مساق نع ىور نمثع ابا ركب ةبطرق لها نم :ليذلا#
 ا: دلاخ نب ديعسو ةرسم ند بوو ميلد ىبا ندب هللا ديع نب دو

 عب

 دعش نب دلاخو نمثد نب ده ىباو ىدادغبلا ىلع ىباو ردب نسبا

 الإ رباج

 ع ا ووو حا كا
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 قحعحساأ ىو أ طوس ا ايم تارقو ةوور ظ (عممج) ماعجمج 3 زاجاو

 هلإ ناك ربلا دبع نب رمع وبا لاق اماه ةنس ةدلوس نا ريظنش نبا ظ

 نيعستو سمخ وأ عبرا ةنس ىفوتو ىلعي نبال ابناك اذه نمثع

 عرابلا بدال لدا نم ناك لاقو ىنالوخلا ةركذو ةثام ثلثو

 فعض ناك دقو نسلا ربكو مربلا اسوي انركاذتو لاق ايوغل هيف امدقم

 ممهسعبل اندشناف ةنس نيالا براقو نساو
7 

 , 7 7 0 / ن

 3 اًض ,ق ىرابش اك ايناكي ان 0 رع : لمحت 2 كما

 3 ايهحا رآ 00 ىرقظ 0 ن أضيف مايقلل 000 ذأ

 تلخد بارغلا نباب فرعي يمت نب سول ركحب وبا لاق

 ى ةعاسلا ثيار هل تلقذ قلعت وهو زازقلا نب نمثع ىبا ىلغ اسوي
 مهعمجب اوضبن دق لودعلاو ءاكخل او ارزولاو يضاقلا كلا 007

 رماع ىببا نب رفظملل ماشه اهبهو سشاَئْيَرِب ةفورعملا ةنجلا ةزايح كل

 ىه ةروكذملا ةنجلا ةذه فيعضل اماشه نا زارقلا نبا ىل لاقن لاك

 اهتكردا ةلخدن اهيف ناكو ةيواعم نب نمدرلا دبع هذختا لصا 5

 دبع وق كلذ ىو لاف سلدنالاب هلت لك تدلاوت انتو ىنسي

 نحف ةلعسلا كلت أ رق أبيب دل ةر 86 دقو ةدواعم نس نيحرلا

 10 نوبع : ةيئان برغلا 5 ىلل يدار ثنا لحث ان

 1 ل طع 9 ءامجع ةييكو ع لهو ىكناف

 لعتتلا 0 بار اي رحل ىكبت اهناؤل 5

 نيع س تعب اا تاكذ ا ا وع نيابعلا
 نيك

 (+) 5106 طمو ؟ععاتق عانت ة11031128 73131659851115 9322110 10023, 2704168 387“ 046101165 1115 "8

 ه"هطوعر 238.ع. 54, ع« 32:10 ك!-الط ولا تأ 47:016163 دلت“ 10181011١ ه8 10 11141 6*03111 068 ©0868"01 0: 175786 318©ر
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 75 ا

 ب ل ٠ و م ديا“ 1

 نيكو 0 0 0 00 39 ان "0 5-56

ّْ 2 
 هك

 اأاط

 ْث ب ا 2 نب ده 0 1 اعلا ىوغللا
 تناكو هيف:هيلع لماحتلا ردكاإو ضوصفلاب: ىمسملا بيرغلاو رداونلا

 هقث ":ناكو ةريغو غبمصا نب .مساق نع ةيلاع ةدادرو ثيدحلاب ةدانع هَل

 8 0 ع نسلم فون نإ لع وباع نيرا

 ايح نبا نكذ اذك .٠ ةدس لوالا عيبر نع فضنلل تبدلا موب

 فيارعفلا اذه ةافو ى ربلا دبع نب رمع وبا ةركذ ىنلاو هريغو

 < هللا ةمحر ةكس

 .يج

 يلا ديغأ نينمولا ريما ىلوس. نيولوك“ عيا رق با اهيوض)
 نب مساق نع ىور نمثع ابا ىنكي ةيطوف لها نم هللا هفحر د نبا

 نب دمجلاو فرطم نب دمحاو ربخالا نيباو يحك نسب ذمحأو عبضا
 ةياردلاو دابتجالا  ةياؤرلا لها نم ناك نالوا لاق مهرهغو روسم

 اههييعضتو اهب ةلباقلاو بنكلا دبوجمتو ثقفجلاو ملعلا بلطب

 ىف فا ةييرتسللا . موي نمثعاوبا ىفوتو لاق اهب ضراعيو اهبف هيلا يا

 ناك اذحلا نب رمع وبا لاق 95 ةنس نيسونب ىعصالا دعب ةجسحملا

: 
3 

 ) "شيتنق
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 موي ىثوثو "اه ةعس ناصمر رهش ىن دلو ةرهغو عبصا نب مساق
 « (95 ةخس نسم ةجسحل | ىد نم ثلخ ةليل ةرشع ىدحال اعبرالا

 عع

 ىنكي بويا ةعلق لها نم ىوسالا سنوي نب وسي نسب ديعس)

 نب دهن ركب ىبا نع اهيف ىور قرشملا ل ةلحر هل: سئع ادا

 ىباو ىرصملا بلاغ ىبا نب ميهربا قحسا ىباو ىطايمذلا رامع

 ليعمسا نب ركب ىباو بارضلا نب ده ىباو كارع نسب صفح

 دحر نب وجم هه رهظو ساحنلا سب دهم ىباو ناريُح نب مساقلا ىبأو

 رقع ىن.. ىفوت ,لاقو ظفاحلا مالسلا دبع نب هللا دبع وباو نابحاصلا

 (« موال ةنس ةجسحلا ىذ

6 

 دب نس ىدلبلا حفرمالا دعم نب هينا ديس نب دهم نب ديعس

 ةنس جو 0. ةنس قرشا ل لحجر. نيثع ابا بكير لك 00

 نس ةلمج هيلع ارقو رجال نيسحلا| نسب دهن ركب ابا ىقلو أ

 ةبعحلا لياصف هيلع ارقو ىئءارعفا عفان نب دج نسحلا اياو هفيلاوت

 نحب رك م نم رصدت 1 ماعلا رحت ةثتحوب ماقأو ةفيلأت 00

 نسب ةرمحو نبع و مساقلا نب يو ووو ندسعلاو نط ىبا

 ناورهقلاب ىفلو ماوعأ ةعبس نسم أوححت رصف 2 مهرهغو ده

 نالوا ةركذ أامهريغو ديك نب مهمت سابعلا أسباو رورسُم ندب ىلع

 ريثك ناكو ىوصلا سبلي افشقتم العبتم احلاص الجر ناك لاقو

 ةنس لاو: ى ةتياور عيمج انل زاجاو لاق روغثلا ى داهجو طابرلا

 « |”م8 ةخس بقع ى ةدلومو :ةزيغ لاق, |"وال
21 



 علا

 ا لى يبدع
 هس هنبا هنع ثدح ىرقللا ورمع ىبا ظفاحلا دلإو وهو نمثع ابا

 ين

 ظ با
 دإو نس ليش لسا نسم (ىيطاحلا ديعس سبب دهس ب ديعم

  ربلا دبع نب ريعوبا ةركحذ نش + ابا انك ةعئلب ىبا' نب بطاح

 ىبا ىجابلا هخويش نع هثيدح نم اءزج هيلع ٌتيقتنا لاقو هيرب فا

 ١ ىلع ىرق لاق عسا اناو ىدسالا رحب ىبا ىلع ٌىَرُك د ةريغو ده

 "انئذح لاق ديس نب ديعس انثدح لاق عمسا اناو ىرتدلا ريع ىبا

 اذيط لذ نيلللو هابل نب ربع نيباده اثدح لاق ىلع نب هللا دبع
 / ىرهزلا بُعّصُن ىبا نع ىبتُعلا دمحا نب دهم انثدح الاق مالسلا

 هيبا نع يلاص ىبا نب ليهس نع مزاح ىبا. نب زيزعلا دبع نع

 يب م 09209 ملي هل هلا ىلس هلا لنو نأ ةررش الأ نم
 ظ « دب قحا وهف عجر مث هساجمم

 عام
 ناك 000 تي ةيليرك لحا نيريسالا نيت نب ديس

 ناكو اهريغو ملاس ةنيدمب ءاضقلا دلقتو ةبطرقب نيرواشلا ىر ادودعم

 موي قفوتو ذاهجلا ىلع ابطاوم .ناكو ةهابنلا ىلوا ئتوملا لسغي
 0 اة دبل عش يل نيب ريب نينثال

 * + نايح نبأ ةركذ موموم

 1 ع



 ا

 ةلس نضدر رسم 57 ١ فوتو ىحصرفلا نب ديلولا 2 انحف ناككو

 # عما

1 

 نب رذنس ةعامجلا ىضاق دلو نس وبه دبعس نب رذخسم نب دهعس

 ناكو ةرضو ةيبأ نع ىور نمثع انا ىنكي) ةبطرق لها نسم ديعس

 موب ةبطرق ىلع ةرباربلا بلغت موب لبق اهيبن ايكذ اغيل ابيطخ

 ّ # ([.[* ةنس 30 نم نولخ ل سال

 لم

 (ةطسقوس لها نس ىففقثلا بهو نب رجلا دبع نب 5 - ندب ديعس)

 هللا دبع نب دهن ركب ىبا نع ءاض رع ةارقلا ذخا ىنمثع ابا انكر

 ىبا ن داو ىيح# : نب لموسو ده لبا ةرمج ند عمو ىططانمن الك

 1 ةثعوسو [20[ ةدكاس رغثلاب هميقل لابو ىرفغملا ةرمم وبأ ةركذ مربع

 0 تارذقو [”ا69 ةنس كتجاجدحو 000 نسم ىىئاطلا نسم ىلصا

 انعس أرقي ند بلغ نسب 0 وبأ ناخد رصمب ىرفاعملا رحب 32

 بصهذد الَضأف أرسخ ن 0 يل ةحخسو ,نبمسسمتذو نيعنثا 2 كباك نعت

 1 ىفوسنو نويرصملا ةحح ب ثشس نس اهدقلا نسفتم دال ْث

 ب 201 ةلاس

 عال
 ةبطزق لقا نس . ركرتلا ناب نورتي دج نب 2

 دهحأو ىرونيدلا لصفلا نب ديَحلا ركد ىبا نع ىور ىنمثع ايا انكي

 # براثع نبا ةركحد ا وعا ونس ةيليبشأب و يحج نب لديعس نبا دحااف ضف ٠ 6-2 0 وا " 1 1 »



07 ' 5 

 ا[

 : يي

 عم لاخر سثع ابا انكي ةبطرق لها نم رجاتلا دلاخ نب دمحا
 لاقو ١ 0١ اا تءارهكم اءاسس شبس قرشملا لل هيبا

 «ء مان .ةخس :ةدلوس

500 1 000 

/ 2 7 

 ,عالاع

 2 ا لا : نا نع افخا ةلذنلا ياي. 110-

 صضعب ى اديهش ةثامعبر الا داعب قونو هيف دازو لاعفال و هبابك

 +( عئاقولا

 * س0 9999:51:70 0

 عاد

 ن0 0١ ١١ افلوي نب دمحا نيراللا دبع نب داهم نبا ديعس
 نب بهو نع ىور نمثع ابا ىنكي ةيليشإ نكس ىلكلا ريهز

 اعلاص الجر ناكو فرطم نب دمدأو رمحالا نب ركب ىباو أ ةرسس

 رهغلاو حالصلاو لضفلا لها نم ةرخآلا لآ الئثام ايندلا ىر ادهاز

 ىنكاس نم ناكو دهزلا يناعمبو ملعلاب ةيانعلا ريثك ةياورلا عساو

 "000 00 0000 كل ريملاب ربعو اهبادنق افلا 'ىوز ةيليبغا
 ان ةركذ « رمعلا ن ةنس نينايثلا ىلع فين دقو قثوتو هاذي

 « ”ؤه ةنس هلا ز )اجا هنا ركذو

 ما“

 00 ا رز لس قس طر ندع

 انف
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 تاب

 نسب مهمثو ىثوللا ىسيع ىبا نع ةبطرقب ىور نمشع ابا ىنكي

 شيعب 5 دزيع كلقم هيلع رودن ةلطيلط ايتف تف اكو أمهريغو دم

 ةورثلاو ءاهدلاو ةبطفلا لها نسم ناكو ةياورلاو ملعلا ىف. ةريظن ناكو

 0 ةثامعبر الا وحك فر ىثوثو هد ساغلا كَخأ

1 

 نمثع ابا انكي ةبطرق لدا نس دقهارلا ىنانكلا هللا دبع نب ديعس

 روكشو رشب نب سابعلا ىبأو * ىرتب نأ ةملسُم نا باطخ نع ىور

 نب ده وبا هنع ثدح ادهاز (اجلاص) الضاف الجر ناكو نور قنا

 ليخنلا دج سم ىف. ةبطرقب نارقلا ملعُي ناك لاقو رضع ليرن ديلولا

 ع.م ةناس ىفوت لاقو ىجررخلا ميدربا نب مساق اضيا هنع ثدحو

 لس لستر 'رهش نم طرهع ةفلاثلا تكبشتلاةليلا' شرق نادل ا
 نفاخ

 عال

 ىباو ىجابلا دهم ىباو زارا هللا دبع ىباو ىثيللا ىسيع ىبا نع

 ديكو ميهربا| تسل كببسو هللا نوع نيب رفعج ىباو رع 0 هللا دبع

 نإ هللإ دبع ىلا ع 2و قرشملا ا لحزو ميلد ىبا نب دهم نبا

 ىبال 201 لاقو تراتع نب هللا دبع ودإ ةهدذع كيدحلا [8/ ع ديداع

 ط) ةرشع ْ

9 

 11. قود



0 
42 1 

 1 ا !درفس ةدصصق 1 عمت

 ذا 0 ةقالع ا دجتسمب هيلع تارق ةدابعلا ىلع ايا

 2 الط دبر صعب ل رع 10
 ' ةربقمب نفدو هليل قيشر نب نمثءرو هنأ ةيوارلا فتكسانلا هيقثلا

 0 000 ا نا وديك 0

 5 2# دومح نب مس َتياَقْلا

533 

 اال | ني ةفلو نم سلا نب سابع نب ةملس نب ديعس
 ةيوعم نب دهن ركب ىبا نع ىور نمثع ابا انكي ةبطرق لها

 2| ١ 019 نمط نب دج نب هللا دبع دهم ىباو ئغرتلا
 دي وس عوملاو جرفم نباو هللا نوع ناو. ىكاطنال نبسحلا ا

 زارخلا نب  ىبحح# نب ديكو دلاخ نب دمحأ نب دهث ركب ىباو

 ناحم باتع نسب هللا دبع وبا لاف مهريغو رجاتلا دلاح نب دمدأو

 تلو هب .ثدعتي امب املاع ةأور امل اطرباض الفاع الضاف هللا همحر

 دبع د 7 ّس ايبا 0 3 8 نمثع 3 تعمس لاق 0
 مودلا لوقي ةعيس نم اببك سا الو قوز ابل نين .ىب (ده نيب) هللا

 وبأ ناك كلذكحو ةكس نوتتس ابهيناعاو 0-5 هةل> مدخا لدم 7

 ش طيصضلا ف ”ةيانإنو ةهدملا 4 ةداغ نبهح ثناح 9 دل نب نمثع



1 

 ىلع نب 1 هللاب ىلتعملا هةزانج رطفحم ا 6 قل 5 00 رز ىفوثو

 « »و ةنس ةدلوسمو دومح نبا

 ريكذلا

 قراصنالا هللا رسصن ندب دمحأ نب 000 ندب دهم نب ديعس

 ايركز ىباو ىرقلا ىكاطنالا سما [ةبوعب نب دهم ركب ىبا
 ىدادغبلا ىلع ىبأ مرد م مهريغو ىديبرلا ركب 32 او ىثياعلا

 الاع نارقلا لا 2 را اسناد ادهش ناكو رويخص وسمو أريسي

 أاهبف اظفاح هلك كلذ قر أمد رمل ةيدرعلا ىنوخفب الاعَو هنأت أرقو ةيذاعمب

 جرزخ * نباو ناليخلا هركخت رايها تاياكحلا فيرط ناكو أاتبث

 ش ده 0 هلام دولاح ف قوت لاقو

 منا عسب

 ندثع ابا انكي عفاني فرعي ىسلدنا ىنادمبلا نميلس نب ديعس
 عفان قْرَُح ةنع طْبصو ىكاطنالل نسحلا ىبا نع اضرع ةءارقلا ذخا

 ةيدرعلاو نارقلاب ملعلا لها نسناكك لاقوة ادا ميك ا

 سلدن الل ٌلجاسي قوثو رهاظلا رتسلاو ناقن الو طبصلا لها نسو

 01 ىالامج نس كميقد ةليل ةرشع ىن هثال نيت الا 0 ةينإد هيد دمحب

 « ىرقلا ورمع وبا ةركخ تتحد 1 0 د

 عمت

 0 ىوبعتلا ىومالا نسابع نح رابجلا داع ” رضي هد وعم 0 ديف

 ةغللا ملعب ناسك لاقو 0 نبا 0 نمثع أبإ انكب ةيليبشا لها

200107 



 لل ىلا يل
 دا را 5 578 7”

 726 هرم 2 نآ 46 7

 ” لاو تاالا رش
 4 1 م 9 3 -4

 1 راج سمين :

7 0 4 

 ب نا

 ا
 1: ا

 ب ل ا ا ب
 ا نزاع نحب ب

0000 
 - ةريغو قيرفلا را نع كلذ ذدخا هنع كلذ ذ دخويو , راعشالاو ةيبرعلاو

 ظء ظ هانم عربا فال( يس راكم ى  قوكو
 ظ اع

 ابا انكي ةبطرق لها نس ىقفاغلا مُسْيُك نب ىسيع نب ديعم
 انهويش دنع عاسلا ى انبهاص ناك لاقو ىنالوغلا ةركذ نم

  عامسلا ريثك اقردص اتبث ناكو ملعلاب ىنعو بنكو ةبطرقب

 ريغو يشالل نب ايركز ىبحي ىبا نع ىور ميل ءاقللاو سانلا نم
 نيل نولخ السلا يرن لاخر هيلع قئاو زرع نبأ اسيا" هركفو

 هي |”هإ' ةئس ةدلوسو ت7 ةخس' لوالا

 عمم

 نباب فرعي ةلطيلط لها نس ىومالا فلخ نب نيزر نب ديعس)

 ىنوبذلا فلخ نب دوحا رمغ ىبا نع ىور نمثع ابا ىنكيو ٌةِيَحُر
 (#« هنع ثدحو هيلع ىنثاو هخويش ىف ضببا ند ركب وبا ةركذ ةريغو

 ريد

 ولكي اهلل قراجتملا ومالا دمحا نب شيعي نب ىلع" نبأ ديعس)

 ريخلاو ةنسلا لثفا نم ناك لاكو ضيبا نبا هنع ثدح نمثع ابا

 (ع "10 ةغس هدلومو اهيف ىوف

 رعرجال

 ىبأ نع ىور ع انا ىنكب ةداكم لهأ نسم نمثع نب كيعس

 نال 00 ا ل ةبحاشو نيسح نب د نتا مقربا قحسا
 ثيارو ثدحو هدييقتو هعامسو ثيدحلاب ايسعم ناكو امهريغو ده

 « اهعباج ى ةكنملطب ع[ ةنس هباتك ىف ادّيقم هيلع عامسلا



 دنت | ماا دوعد نمثع ابإ :كحن 5 ىلاجتخشللا ديه ندب دّدظس
 ق3 0 6

 ده هللإ درع ونإ ةنع ثدح أمهريغو جرفم نبأو جاردم 56 نرالا

 «ي هللا دمحر تابن نب ديعس نبأ

5 

 نع ىور نهثع انا انكي ىرغثلا ندح لا ديبغ نب نقع نب ديعس

 ظذفاحلا| مالسلا دبع نب هللا دبع ودأ هلع ثدح ةروغو ندي" نسي ديعس

 ناو قحسا ف نيبحاصلا 16 عامسلا سس 51 ناكو
 + رفعج

 شل

 نمنع ابا انكي ىلايجنعلاب فرعي ط نمثع با نب ىبسسيع نب ديعس

 ناكحو جا ردم ند ىسيع نب ندحرأا دبع نع ىو ةلطيلط نكيس

 *+ رهاطس ندا ةركذ اهيف امدقم قئاثولاب افراع لئاسملل اظفاح

 مح

 نع

 لها 7 قاقشلا ىدارملا ايركحز نم يبيح نت دمحإ نب دهعس

 ينالطظلاو ميفلاو ءاخنلا لها نم ناك ىنمثع ابا يكي :ليبشا

 ناو ةدابع نب أو ىجابلا دي ىبا نسم عمس ةيلييشاو ةبط رقب ميدقلا

 ناكو مهريغو مياسلا نباو مساقلا نب ةملسمو ىجحابرلاو زا رخلا

 هس ىتوت لاقو حرز نبا ةركحد نمابلا رابخإو ا اظفانح

 * دي هللا ةمححر نيبسلا قناخ دقو غعاو

6 

 نيتك يرب ط) ىلايعتةاشلا )

161,541. 



 موي 0

000 

 رايح ةونل ناكو اهريغو تاءارقلا ك فيلاوت 2 امهربغو ثوب جورلا

 ةمحر) اساع.ال. وحسن رْمَعو ع[ ةنس ىفوتو ةريغو هقفلا ف. مهفلا ىوق

 # ذنع ىورو ا نبا ةركخت (هللإ

 نش 18

 نم قيل سيدا نب دعس نب خا ب ا

 عمجو راخفلا نب ديه ىلع رظانو لوبوُح نب دمحا ند نمحرلا دبعو

 لل_٠«كخرو ةتاعلاو ةصاخلا دنع ايظعم ناكحو ضخ ال ابنك

 مسانالا ىبا نم ةكمب عمسو ءاملعلا نم ةعامج ىقلو جدي قرشملا

 نا ليارعا نب ددها ركب نار ' لنكلالا ”قابعلا كء“نب* نمو

 عمسو ةريغو ديعس نب ىنغلا دبع نب ده ابا رصمب ىقلو عبصا

 قرشملا لها ناكو م0 ةدس ىباقلا نسعلا ىبا نم ناوريقلاب

 دن نسب 000 اقلا وبا دنع ثدح #« هلثم طق انيلع رس اس نولوقي

 علال زف نيدثالا موي ىفوتو رهانطنتا نبا :لاقؤ جنو
 ماء ةدسا كوالا

 عورع ظ

 ةيايبشا لها نسم ىرقللا ىملسلا ى يحب نب سيردا نب ديعس

 نسبابيظلا' ابا ىقنو جو 59 كح لدحر: سنع ابا, ىنك

 دنس ةفيلاوت عمسو ةلرتسو ةوطخ+ هدنع هل ثناكو رصمب ىرقملا نوبلغ

 هللا ديت نس ريرعلا لادع نم م ذيع كخاو ىوفذالا روب 5 قلو



١ 

 نرصنأو ةندبع كا 0 نبال ءادئب الو ففولا بابك ىرهعشلا 5

 ىو ناكو اريثك نارقلا ملع نم دافتساو عرب دقو سلدنال كلب

 ناكو نيرقلا مودعم توصلا عوبطم دل ادوجحم هب ظفللا نسح ظفحلا|

 ةندفلا تعشو نا لل ةبطرقب مكحلا نب ماشه هلاب ديوملل اماما

 نبا وهو 09 ةنس اهب ىفوت نا لل اهنكسو ةيليبشا كل جرذو
 ىنالوخلا نع لانو ىرقملا ونا ةتافوؤ ةربخ ضعب ركذ ةفينا محا

 ةدلوس ناكو 0 0 لا ىد قي ىضتوق لاقو جررخ ندا ةركذو

 3 نين امثلا ليمخنسا كفو عو ةكش

00 

7 24 0 

 ى 3 امنإل بعسل بح ندي رختص ىنخي لايعس رج رخص ودي لامعس

 نة اص 0 لض 5 و ريخ ىلا لها ن ناك 5 نوُثع 5 ١  ىنكب قاقرلا 1 "مع 7 د 4 5

 رمع ىبا هيبا نع ىورف اميدف 0 بلطب ىنتعاو مهفلا ةوقو لقعلا
 مولع ى اكراشم ناكو هريغ نعو اريثك ا لا صم

 "* جررخ ا هركذ نيمدقتملا الا

 د

 نكس ىوعنلا ىشيرفلا كك 1 ميحد وب هللا ديع ندب ديعس

 بوبس باتك ىف. اماما وحنلاب ايناغ ناك نمئطابا يك ةليشا

 رايخالاو لينادالا لورضو راعشالا]* ب جورشو ةغللا ملع نسم رفاو ظح اذ

 ىبابب
 5 ادع برزخ | نسبا 5 كخَد مهدي كا 00 ديكو ت"ايحلا

 م: ع[1 .ةنيس: لاو: نسا نواح مسعلا كلاود

 دأو 5 2 نأ دهغو . كت نك نقرف رزاصت و هدأ كلو هَ هك و يش

 هم

161." 



 2 0 37 35 دف

 نش ابا ىلع ةسرم لها نس ديحس نب نوره نبي دس

 قبح ىكسلطلا رمع با نع ىور ةالصلا بحاص نسباب فرعي

 * ىرقملا ةركذ ةثامعبرالاو نريثالثلا دفع ىفوتو
0.4 : 

 0 نمهفلا نب يتلا 0 هيشلا م نو

 ىرُجال نيسعلا نب دهم ركب ا عمس نمثع ابا
 لجو رع هللا ريغل دجس .ايناكف ناطلس دي لبق نم لوقي هتعمس لاقو

 رفعج ىبال تلق لاقو هنع ذخاو هللا ندين راج انا اعيأ ي و
 ةلزعلاو ركذلا موزأو هللا ىوقتي تكيصإلا لل لاقف هللا كنمحر ىنصوا

 تام ىإ لس ه ُنيييفلاِب 0 اذه نمثع وبا لزي ملو سانلا نم

 + هللا ةمحر

 هل

 يىرعي نمثعء وبا ُلْذُملا هللا دبع نش دهن نب دمحأ نب ديعس

 ثيدحلا ى' ذافنلا لها نس ناك ةيليبشا لها نم ةبيبرلا ىباب

 ى اكرامس اهللغب ازوصب قثولا مظدلا اخسحعتم 1 ىوق قارلاو

 زاردلا نب رمع ىباو ىجابلا دهم ىبا نع ىور مىلعلا نم كلذ ريغ

 ىبكاطنالا نسا ىباو برشم نباو هللا نوع نباو اي ركب ىباو

 ةدلوسو ةئس 8[ نبا وهو ت6 ةنس ىفون لاقو جرزخ نبا ةركذ مظريغو

 نب |”نإأ ةئس

 مسعد سا دس سع

 نيمتفلاب )١

: 3 

ّ 

1 



 ؛ء 1
/ 5 

 ريظنش نب 0 را لاهل ند ميهربأو نع ىبا 4 ملا دوغ نخ قوز

 م دلنضلا ريثك اًنطاقتم ذقت انيد انيفع الضاف ناكو رفعج ىجبأ ةبحاصو

 نصمو مش 7 قوتو :دابعلا ىلع لبقاو ايندلا 2 ل5 ناكو مايصلاو

 03 رهاطم نبا ةركد و ةيكنن

 كلا

 انا ىكب ةبطرق لَه نس رق ندب هللا قَد ند ديك نإ كيك

 ىنبطلا ناورس وبدأ ةركدذ دفو ةغللاو بد لاك الاع ابيدا ناك نمثع

 2 بدالا ميتح كَخأ ىنيذلا هذويش ْث

 كا

 ةيليبشا لع ندم ّضلالا ىعاضفلا ملمهلا ندب شايع نيب دْدَعَت

 لضفلا ىبا نع يحط 2و قرشملا 5 لحر ورمع ابا ىنكي

 نُمعْنلا رس روضخم مساقلا ىب ١١ .نودعسلا يع 32 دومحأ 1 3

 1 ضمت يم أب ثرددحو ربكم شدو أامهريغ. ةعامجو روصخمس نبا

 أ أ 2 وعل 1-9 د دو 0 4 25 1 ١ - رحب ي عمرن» ةندس و هيقفلا 1 ك6 داي

 ىنكي ةجاتوتتاب ةالصلا بحاص 1 ىلإ ند 2 نب هك ند عس 5 ا معلا هس ”دكيبع يواكب

 ىورو ىديبرلا ركب انا بهده ص ةقثلاو ءاكذلا لها نم ناك نمثع ايا

 7 ندمجوت ناكو ءاملعلا ند ةعامج قرشملاب ىقلو ةرجيخ نو أريثك ةنع

 89 501.5 1 2 بقع ةيليدشا 1 لقر.د هدذإ 3 0 2 48 ةحيتمل قرشملا
- 



 د ا يمل ا 6 53

 0 د يلا 1 5 0 ريس 1 0 ف 2

 ه5

 كونو 0 ءاكذلاو / لقا نم ناك نيطلا ابا ..كي ةلطيلط
 هلا اكو 00 يدعي ومالا ميدقتب ةلطيلطب ءاضاقلا

 وو 0 00 َّّ

 اذد < وب فوت نا 3 نوماملا ةقم اهالوتم زد ملو

 اكو فوت ل ل هيف ثكيف ىنِبَو نج<سب وه نجشو ةوبا لتقو

 م عضوتب نأ رجعدح 2 سكت عاد نبك نتدف ل دمع 3

 :اهلوادث# مايالا ااا واةلكع رو موقلا سس دقف حرف مكس سمي نا ةربق / اياب

 معلا كلذ نفدو يبدا موب ا تناكو كلذ لقماف سانلا نيب

3.1 

 . ىنكخب ةطانرغ لدا نسم ىالكلا دعج نب ؛فلخ نب ديعتتي

 ئشاغلا نب هللا دبع نب ده هللا دبع ىسبا نع ثدحي نمثع ابا

 * هللا ةيحر ةيطع نب ركب وبا ربشلا هنع ثدح هريغو

 هال ب ينس 2-0-7



 جرفلا ةئيدس لها نس ىرفملا 0 م

 ةعامج 0 ابهيف أرذ ةلحر 5-55 نباب .لزرعدو نمل اما

 ديلولا ىبا نس اضدا دخاو ةرجغو ىرقملا نمراف اف نب ىقاولا لبع 0

 انخويش نسم دحاو ريغ دنع ذخأو هدلبب نارقلا سانلا ارقأو ىجابلا

 «ب ةئاس ن لوكا عتسلا 3 ! نادت ةنس رغلا سيار

 ةمليج يرث نم باب

 تبا

 ديعس نب ىيحتاب نب رمع نب صفح نب 222 نب ديعس نب مل

 ةروقمب ةبطرق 1 ةعاسأ لها نس ىرانعذالا ذك نب فرطم نبا

 ماشأو 2و ورمل الح «لذغأو مساقلا ابا يكب انهنم :عالكلا

 دهم ركب ابا ىقلو برعلا ءايحا ضعب ى بذاو ةنس [ قرشلاب
 ةرزمح اضدإ هل زاجاو هتاف دم شضعب هم عمسو ىرجالا رشا نا

 - ا تا نباو قهشر نب .ن نبأ 65 ؟عابدلا رورسم نسما" قيشر نه نسكازا ناشف
 ىفطقرادلا رسحلا ابا اضيا ىقسلو مهرهتو نيدشر نسباو نيعش' نبا

 كك أميق 2 الضاف د الجر ا ثتحو ةيقفلا كد ىبا ير كي انا وه نخع دحأو

 نالوخلا ةزكذو | ريتك 3 ساغلا 00 هيد 1 ملعلل ةبوأر ةأور

 ا ةرد هد فرو 8-| ,.رهمدا ةءلأ ةبشت" امص 56 ثيدحلال اظف 5 نا لاقو

 # طبضو لقن أميف 233 رهاظ ةقن أنعو ةعسأو ذتدأو أور كنف ايكو نيتدحلا

 3 سَ منوع 1 عدأ "نإ لا 1 رفعج ودأو ىرقملا ورمغ و 9 اضنا ةحع تثداحو
 و دس ١ دما ابدع اى 7

 02( ةيطوف 2( صقح ودأ ةداوص

221: 



 خش يقل

00 
 يلا 7” نمل

 يا ا 0 000 ريظنش, نب :قعسإ ىوباو: ربلا“تدبقع

 بلل نإ رألا ديغ وبا لاق هناا ةنس ةدلوبب لاقو همت نيذلا هلاجرو

 ةصاصخ عقم دقو ةيليبشاب 1 ةخس (ةذع) لواو 1200 اةنس زرخا ىذوتو

 نكد نتا نبا لاق هللا همحر واحلا وقابضولا ىوفك كل (ةئدا)

 لل ا وع يا طي كارتر للا ويلو يسال... طفاش
 نسم انجي ديعس نسب ةملس قاس لاق ىوارهزلا صفح وبا ىنربخا
 قرشما ْلا_ ةجكسا نس .رذاسو بسك: نش..ةدودنم المح ١[ قرشلا

 :عمجلا7 دج ةريثك نينس قرشلا د برطصاو الثوم رصم ذختناو
 ضب يلا رادقم ىللذ نم عمتجا املكف ملعلا ببك ىنافالا د

 لك ىو تناكو سادنال لا عيبجلاب يعزتا مش رصم كل هب

 00 لدمج لسا“ كلذ مل متي ملو ملعلا نس نف

2 52-3 
 مساقلا ابا ىنكي ةلطياط لدا نه بدكلا نديلس نب ةدلس

 هنع ثدح احلاص اخيش ناكو ةرهغ# دهح< نب سوددبع نع ثدح

 « ظفاحلا مالسلا دبع نب ده

 أ

 نس ةرثخش نسم ةلصا ماسالا ىبيجخلا عبدو 0 ةيسا نب ةميلس

 اغسل لليل لبجر مسافلا ابا ىنكد ةيليبشا نكس برغلا

 رهاط, هنباو نوبلغ نب بيطلا اباو ديز ىبا نب ده ابإ ىقلو مدع

 ,قرشكلا نم هفرصتس ىف مورلا هّدرسأو مهرهغو ىرماسلاو ىوفذالا نباو

 هركذ الضاف ةقث ناكو .نينس دعب هللا هذفنا نإ لل مهدنع ه ىقبف

 هي مات



 مالو

 ٠.19 قبس .ةقلوسو 666 ةنس رغب اي ةيلفب#اب ىقؤت ا لاقوا راو
 عز 42

 مساقلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىوتخنلا هللا دعس نب ةملس

 ىدحي نب دهو ىديبرلا ركب ىباو ىكاطنالا نسحلا ىبا نع ىور

 ذخا بدال“ ةفرعمب اروهشم ناكو ىوعنلا عبصا نب دهتو ىجحابرلا
 * اريثك ىجررخلا ميهربا نب مساق د وبا هنع

 جار ةوسأ نم باب

 هأأ

 ابا ئنكحي ةبطرق لها ننس جار :نب ده نيا حارس نال
 دبع اج ىبا نع ىور هللا دبع نب جارس ىضافلا مع نبا وهو دانرلا

 بيرك نب رمع صفح وبا هنع ثدح ةريغو ىليصالا ميهربا نب هللا
 يرزخ نسبا :ركذو اقذاح اهيقف ناك لاقو اهب هيقل يطسقرسلا

 هنا ركذو اقودص ةقث هدب ءانتعالا ميدق ملعلا لها: ننس ناك .لاقو

 مرهم: ىف .قفوتو ةطسقرسب .انمهقمت' ناكخو 5[ ةةخس هيفا عتاد اذا
 « هلع ةنس ةدلوم ناكو ع[ (ةلس)

 نإ
 ىضضاق ناوزس ىنب ىلوم جارس نب دهم نب هللا دبع نس بارس

 مههربا نب هللا دبع ده ىبا نم عمس مساقلا ابا ىنكي ةبطرقب عار

 نس اضنإ هعمسو هل ةزاجأ ريسي هلم هتافو ىراخبلا 7-1 ىليصالا

 * عمسو لاطرب نباب فورعملا ايركز نب ده هللا دبع ىبا ىضاقلا

 دبع قرطس ىبا ىضاقلاو ىرتي نب دهم نب ةيلسم دهم ىبا نم

 رفص يف. ةبطرقب ءاضقلا ىلوتو مهربغو سيطف 0 نب نمدرلا

1064456 ©. 



 1 هرقل ل 000

1 

 اكو ُهلز هل ٌتظفُح الو ٌةظقس هيلع ّعْنُد ملف ىفوت نا كل معد ةنئس

 ىلع اييلح افيفع اعاض ايش ناكو لبق نم ماكحدال ىف ارواشم

 قءربا:ةركذ ةنس 21 ةرمع ىهتناو 651 ةنس اوشن نم فصخلا

3 

 هللا فيلا 0 جارسس ئ 500 ناسغلا

 ب هللا ههحر هملحو هلضف ى هللا دبع نب جارس

 هأأ؟

 جارس نسب ,.ده نب هللا دبع نب حارس نب كلملا دبع نب جارس

 ىبا نعو اريثك هيبا نع ىور نيسحلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم
 ببتكب ةلماك ةيانع هل ثناكو امهريغو هيقفلا .باتع نب ده هللا دبع

 ال ناقتالو ظفحلا ع ابل كشمل طبضلاو اهل دييقتلاو تاغللاو بادالآ

 لماك قلخا نسح ناكو اريك هنع سانلا ذخا اهنم هعمج

 ندب ع مساقلا و بأ اندشنا ةلالجو عا ةهابنو ملع ةتيبد نس ةورملا

 ارح "1 0 1 . امعقومب لفشمت ا خيا 1-7

 ارجمح وأ اك ايرث مئامغلا ةنس تبكسنا ام نيا ىلابي ب ثريُكلاَف

 نس نيقب عبسل نينثالل موس ىححضص نيسحلا وبا ريزولا ىفوتو
 ةخس هدلومو هدعب ءاثالثلا موب ضبزلاب .سفدو 8:8 ةنس ةرخالا ىدمج

 + ةثامعبراو (نهثالثو) ععتست



 ذب

 هاه

 ابا: ىنكي ةيليبشا لها نس ىنالوخلا ديس نب ابا نب ديس

 قرشملاب جشمو امهريغو زارخلا ناو ىجابلا دهن ىبأ نم عمس رداع

 ىر امدقتس ًالضاف ايش ناكجن ةريغو دبز ىبا نسب ده ىبا نس

 نبا دك كلذ 1 هنث كل قر ُطذ ةلز د | 1 مل ظفعلاو ميغلا

 ةنس 807 نبا وهو ةرصب قف نأ دعب عت. ةناس ىفون لاقو جررزخ

 *« ربيشأو

 5١ يا

 فيفتي انبل] ىنكحب ةبطاش لرن “ ى ةفاغلا دهت نب دمحا نسب ديس

 اكو ىوكلا نب رمع ىباو ىليصال ده ىبا نم ةبطرقب عمس
 افنصم ريدم نب مساقلا وبا ةييما فالف دييقتلا لها 0

 عمر ةنس اذه ديس ىفوت لاقو ىرخبلا

 نأ ء

 ور ركب ابا ينكي ةقلام لها نم بجاح نب ةرمح نب دهس
 رتصايسو ىبعشلا نرطلا ودأ هنع ثذدح ةريغو ىدنهلا نب رهع ىبا نع

 |[ ةلكس ةدم

 ءامسالا قئثرافت نمو

 نيسلا فرح
 0م :

 ويفك ا نكم !سملا نع با نلع للا مساقلا ابا انكب ةبطرق

11030, 



1 
 ةركحذ شيرق ةربقمب نفدو 12. ةنس ىفوثو ةريغو ةكحمب ىطويالا

 نس 5-2 لاقو ىجررمخلا ميهربا نب مساق هنع ثدحو بانع نبا
 «*نيملسما رابخ

55 

 نب راوس نسب ىقرطم نب هللا دبع نب ده نبب دمحا نب راوس
 هتينكو سلدنالاب لخادلا وهو راوس نب نوحد نب ناملُس نب نوُحد
 ىبا ىضاقلا دلاو وهو) مسافلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ديوس وبا

 طغمي ليمالل ىن انف... اذبه ناك) راوس. نب نمحرلا دبع :ىرظلا

 مهفلاو ءاكذلاو ملعلا لها نم ناك (هيلا عو. ريغ نم ةرطلا ذإ فلولا
 را ا اطفاح طورعلا نتعب فر اه ةيدطط لباس اسم
 ةمالثلل ابلاط قانلا لل :اددوتم اروقوراييلح ناكو .نتقتاورلا اهكولم

 ىر هللا ةهمحر ىفوتو نايبلا نسح ناسللا ممصف طمخلا نسح مهئم

 تناكرو نسابعلا ةربقمب نفدو .اءاعإع ةئنس نس .ةرخالا ىدمج: بقع

 ةمطاف هما طخحب تارقو نايح نبا ةركذ (ةنس) نيعبسو اسمخ هس
 « 9 ةنس نم لوال عيبر ى هدلوم نمحرلا دبع نب رمع ةئبا

 كب

 ابا ىنحيب ةيليبشا لها ىم ىرهزلا بوبا نب دهم نب نودعس

 لحر هبرغلا نيادم نم ةيريدخش ( رظنب) جابر ةيرق نس هلصاو مهفلا

 تالا ب ندا ابا ىقلو 2 ةلس دعب جو قرشلا كا 0

 يورو نوفس نبا هللا. دبغ اباو ساحنلا :نب ده اباو ىسباقلا نسحلا

 مم ل ليتل ير ابداع ناكو ةيليبشا ىنكس ل عجر مش مهنع

 ه) برغألا



 5 7 رف

 ةيناث لحر مث رابجالل اظفاح مبغلا ىوق هريغ ن اكراشس ىارلاب

 دودح ىف ىفوت نأ ل! اهب رواجو ةكم ل لصوو قرشملا 3

 « هنع ىورو جرزخ نبا ةركذ نينامثلا براق دقو عبو ةنس

 كلل

 ظعاولا ىبماذجلا .دياف نب هللا دبع نب ده نب دمحا نب كابمس

 ةياور اذ اقودص الضاف اخيش ناك ديعبس اننا 5,- ةيليبشا نكس

 امهريغو هنوب. حورلا بويا ىباو نينمز ىبا نسب هللا دبع ىبا نع
 :دلومو !عاعز» ةدخس لوالا عهب ر :بمقع قى. ,ققوت لاقو 2 نبا هركذ

 ١ : يف مالو ةكس

9 

 ىسع نب نيفس نب ىصاعلا نب دمحا نب ىصاعلا نب. نّيفس

 نس هلسصاو ةبطرق نكس ١ ىدسال ديعس نب ريبكلا دبع نبا
 ربع ىبا نع ىور ربجب ابا نكي سلدنال قرش نم ةرطابرم
 يتفلا ىبا نمو هنع رثكاو ىرذعلا سابعلا ىباو ظفاحلا ربلا دبع نبأ

 رهاطو ىجابلا ديلولا ىباو ىدنقرمسلا نسكا نب رصن ثيللا ىباو

 هب صتحاو ىانكلا ديحا نب ماشه ديلولا ىبا ىضاقلاو زوفم سا

 ىباو ىالكلا قعسا ياو ىورقلا نودعس نب ده هللا دبع ىبأو

 هريغو ىوربلا رذ ىبا نب ىسيع ه مولا وبا هل زاجاو ئرقللا دواد
 و اقونض ممكل.:اطباس ءايزال نايكتر مايلعلا لس را ١

 سانلا عمس ةياردلاو ةياورلا لها نس * دييقتلا ديج طخلا نسح هتياور
 تقاتخاو انيجصا رابكو انخويش نس ةعامج هع ثدحو اريثكت هنم

101. 57 3. 
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 اهنرقابس ةطح ىل زاجاو هتيازر نم اريثك :تفسلو ةيلع تارقو هيلا

 ىرذعلا سابعلا ونا كربخا ىظفحخ س م هيلع تارقو « ةرم ريغ

 مارا دجتسلا ىف ةكمب ىوربلا ةماسا وبا انثدح لاق هيلع ةءارق
 كلا ةينح نب نيسحا انثدح لاق يي ا ا انثدح لاق

 ةريغملا نب هللا دبع انثدح لاق ىساورلا دابع نب ريهز انثدح لاق

 ناك تيلاق ةفافلط نع هيبا نع .ةورغ نب ماشه نع ئزؤئلا نيفس ىع

 وصلا ف ىري امك ةملظلا نإ ىرب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تاس ىذلا هصرم ى رجا وبا اندشناو « معن لاقو رحب وبا هب رقاف
 ىسموزخملا رشبلا ىبا"نب ةبوعس نمدرلا دبع وبا اندشنا لاق هنم

 ىلذملا عاجعش وبا ىندشنا لاق ىديمحلا هللا دبع وبا اندشنإ لاق

 باهشلا بادك دم ى
 مكحلاو بادالكو ملسعلاو ماعلا ف هب ءاضتسي 4 باٌهَشلا نا

 ملكلاو قاروالا ف ٌيباشلا ىنُه ٌتْيقُب املك ته يءاضقلا ىقُس

 نيقب ثلثل ليللا لوا ءاعبرال ةليل هللا همحر رحب وبا انخبش ىفوتو

 ضبرلاب رضعلا دعب ءاعبرالا موي نفدو ه٠ ةئس ةرخالا ىدمج نس

 + عر« ةنس ةدلوم ناكو ىقب نب مسأقلا وبا هيلع ىلصو

 هزت*
 قل 0011 11! | نكي ةبطرق لها نم ط دعس نب: تنلخ نب“ دعم

 ايرقم ناكو ةاوس ةريثك ةعامجو ىرقملا ةريخ نب عيصالا ىبا نع

 عويشلا بحصو هلك ٌةْرُمُع ملعلا بلط ىناعلا ىف اننفتم الضاف

 ةئاوخاب ةربملا ريثك ةرشعلا ميرك ةبحدسصلا نسح ناكو اثيدحو اميدق

 0) بايش 6) دعس



 ا

 لخاد هدجحسمب فدو نعم ةئس نس. لوال عيبر ىف هللا ههحر ىفوثو

 ٌْ 0 ةبطرق ةدايدس

 بابلا اذه ىو ءابرغلا 5 ظ

 هل

 ىنكي ىنايهلا ىناسغلا ديزي ىبا نب تباث نب ىلع نب ملاس
 رايخ نم ناكو 11 ةنس ارجات ١ هيبا عم سلدنال مدق ديري ابا

 اد ناكو بهذملا ىلبنح نيننسملا نس ةمدوق ةقيرط ىلع نيماسملا

 جرزخ نب دج وبا هنع ثدح مهرجغو ةدلب حوهش نع ةعساو ةباوز

 ةق كيلقلا نس عامسلاب ادتبا هناو )"2| ةنس ةدلوم نا انربخا لاقو

 ع ا
 هم

 22 ام

 ثدحو ةاطيلط :.نكس دهم ابا ىنكي ىجاذصلا د وج ياو

 ناكو هبحصا نم ناكو ليعيسا نب سارد ةنوميم ىبا نع اهب

 ةخس لوالا عيبرر ىف ىفوث الاقو نابحاصلا هنع ثدح نارقلل ايلعم

 ل
 بابلا اذه ى انكلا نمو

 0م
 ميدق ناك ةبطرقب راط نيع دجعسمب ماسالا دهازلا ةملس وبا

 جوي5: م, رزجبدتلا هعم رساو ىديملا دمححتمب نتف نمم * ناكو فقشتلا دهزلا

 موي هملزخس ى ةوحبدو ةبطرشق ميهلغت دنع ةرباربلا دياب ناحبف
 *« ٠ نايح نبا ةركذ (ع.رج ةخس لاوش نس. نيقب تسل نينثال

 . ه)هنبا 0) نولخ



 ا

 ماب

 نكس جابو ةعلق نم ىرقملا ىرهفلا ةدججست نب مْيلُس نب ليس وبا
 نب دهم ىباو ىرقملا ورمع ىبا نع ىور ةدجهن همسا لاق ةلطيلط

 سانلا ارقاو مهريغو ىلاهجععتشلا ديعس نب هللا دبع دهم ىباو سابع

 ىفوتو رصبلا ريرض البن الضاف ناكو ةلطيلطب يفوت نا هل نارقلا
 ٠ »ب )عال ةنس دعب

 نيشلا باب
 دارفا

 همم

 ةبردنكسال  نكحس ةشيوط رظ لها نس قردبعلا ديعس سن يعش

 ىلايجهنفلا دهم ىباو ىسقافسلا ورمع ىبا نع ىور ده ابا ىنكي

 قحلا دبع دهم ىباو ىراخبلا ايركز ىباو ىناجْنرلا صفح ىباو

 ةبيرددكسالاب ةركس نب ىلءوبا ىسافلا هيقل مهريغو نوره نبإ
 *« ىرقملا ىسبعلا نسحعلا وبا اضيا هنع ثدحو هل زاجإو

 هأ؟

 ةبطاشب اشن دساح ابا ىنكي ,بل ىلوم ىرماعلا ةريخ نب ركاش

 دعب ىفوتو ىرقملا ورمع ىبا ىلع ارقو راثالو تاءارقلاب ىنمو

 .« ريدس نبا ةركذ ةثامعبرالاو نيعبسلا

 حسو

 نع ذخا ديلولا انا انكي ةلطيلط لها نس ركاش نب دهم نب زكأش

 قحسا ىبا نمو هتباور نس اريثك بيط#غلا سابع نب دهت يا

 « ةنع دخا دقو امهريغو ريظنش نبا



 مسوس

 قى
 ىرقلاب مولا (رييرش. نب. دمج, يي ويرش نجا نبا ير *,/ ©

 اريثك ديبا ند ىور نسحلا ابا ىكبي.اهبيطخو ةيليبشا:لها#نم

 يلع هللا دبع يسأل | ندعو ريظنش نب قعتسا ىدأ ىنسو ةةداور نس

 زاجاو عرج ند ليغ ىبأو ىجابلا ديك نب ع نسا ىو روظخم

 مجردغو ىذاسسغلا ن ىلع ودأو (جارس ندب ناآورس وداو) مرخ نب ده ودأ هل

 اغيلي ابيطخ نيثدحا لاو 3 ايدالا قا أدودعم نيثرفملا م لل ناكو

 هنم .سانلا 0 قلخلا عساو طخلا نسمح الضاف انسعم اظفاح

 1 هثيقأ 35 اضقلا ن تعب: وتم مل (هدلبب) ى

 كلذ كاعد 37 ننعيس مث ُ 1 أاجاو دنا يتكلف | ةئس ةيلينشإت

 ىثوثو دل 1 ظ5 عبر ف ىكاوي 10 أوو لق + 02 ان شضعب ماوعاب

 3 ةيليبخا :دلبد نأ 0 31 0 ا ىذا ودح بقع هلأإ ةهحر

 للانص جبس نم

0 

 نأ

 ا 0 اانزو مم 7 77 ١
 هفيلاوذ ىضرفلا ردا نب مامن نب هللا دنع: يي ىبا نع قدور مساقلا

 لكي ايد تليدحلاو ضئارفلاب انالع ناكو ننال شئارغلا 5

 0 قيمس نب ردع ودأ ىضاقلا 0 كلإذ ةكرعس

 مرسم
 م 6ط ناورم ابا ىنحب ةبطر لدا يس دج نب رمع ند راف
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  ىبا عم املا لح ةلحر دلو ةريغو جرفم نسب هللإ دبع ىبا نيس

 . ديحا ركب ابا رصمب ىقلو اهيف ج مم[ ةخس ى دباع نسب هللا دبع

 ةيقفلا ديز ىبا نب ده ابا ناوريقلابو ةريغو ليعمسا نب دهن نبا

 لَو دييقتلا ديج طخلا نسح ناكو هتياورو ملعلاب اينتعم ناكو ةريغو

 مالا ةنس لوالا عيبر نيا ى: ىفوتو نايح نبا لاق :ثدح.هيلعا

 + اكسان ناكو ميظع رم ا ةفاصرلاب كنارف ةربقمب نذدو

 نبع ع

 نب نسحلا ىباو ىورهلا رذ ىبا نس عمس ىَقّْشولا ىلع نب اا

 * مإ*0

 ىبلغتلا ذعاض +. ندب دهت نب نوهحرلا دبع نب هيفحأ ندب دهاتم

 ده ىبا نع ىور ةبطرق نس هلصاو مساقلا ابا ىبثكي ةلطيلط ىضأف

 هاضقتساو مهريغو ىشقولا ديلولا :_يباو مساقلا نوعي 0 مزح نسبا

 ناكر رأى ءايرعتم 4 ةاطيلطب نونلا .يذ نب ىيعب .نوماملا

 طخلا ىلذ ةداهشلابو قوقحلا ى دحاولا دهاشلا عم 700 ءانيضقلا

 ةياردلاو ةياورلاو .ءاكذلاو 0 لها نم. ناكو ةرظن مايا كلذب اضقو

 ةنس لاوش ى_ اهيضاق وهو ةلطيلطب ىيفوتو 2[. ةنس ىن ةيرملاب دلو

 ىف نيعيعتما ب ىهحب هيلع ىلصو ةئام عبراو (نيعسو) نيتنثا
 ع« رداطم نبا هضعب ركذ

 ) (ديلا رعب ملو فلوملا طخ نس) دحاو قيسن ىن ةاضق ةثالث الواه

 ا كا



 مرسم

 ءابرغلا نسو

 مرسم

 ابا ىنكي ىوغللا ىدادغبلا ىعبرلا ىسيع. نب نسملا نب دعاص

 :ايفارهشتلا هللا نبع نب نسحلا دويعما مبا( ىسإقلا نى يراك

 ىعيطقلا كلام نب ركب ىباو ىسرافلا دمحا نب نسحلا نع ياو

 قرشملا نم درو لاقو ىديمحلا هركتذ ,هريغو ىباطخلا سييلش ىلإ
 ىبا نب ده روصنلا ةيالور مكحلا نب ماشه مايا نب شلدنال كل

 للعولا 0 قد للشإا 0 ةئاس البلا ”.امفللملا فراس ١

 باوجلا عيرس رابخالو نادال ةقللا ناكمو دادغي لخد

 روصتملا همركاف اعتمم ةسلاجدملا هكف ةرشاعمللا بهط رعشلا نسح

 ان 0 سم -ىللذ عس ناكو ههلع لاضفالكو هيلا ناسحالا ىف 0

 سادنالا نس جرخ ركشلا فئاطاب ابيط لاومالل ارختسا ىر اقذاح

 مالك ىبهمنا م٠. ةنس نم ابيرق اهب تايف ةيلقص دصقو ةنتفلا ىف

 رسشاع ىبا نب ده روصخملل ءالعلا وبا عمجو نايح :نبا«لاق ىديمحلا

 هل ةوادتبا ناكو رابخالو راغشالاو بادال ى. صوضفلا هامس ابانك

 دداثاو ماعلا نس نضمر رهش ى هلمكاو ممم ةخش لوال عير

 سانلا هعمسي نا ةرساو ةعفد ىف مهارد راند فلا ةسخب هيلع

 ةعامج نسم هل دشعحاو 80 ةنس بقع ىف ةرهارلاب عماج لا دجحشسملاب

 ادرفنم هيلع هتارقو نايح 0 لاق * هسا ساغلا ةوجوو بدال لها

 قل هاور اس هل زاجا هنا لاقو نالوخلا ةركذو سوو ةنس ةراذ ىف

 ما ةيلقصي هللا ةمح 0: نفافلد ىنون مزح ننب دهم وف لاق

101557 
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 مد للبول قدصلا ةلقو بذكلا تعي ا 0 0

 هه ننع هللإ ىفع

 0 ٌداَرَفا
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 ا لها سم ىراصنالا ار ليبخ نب ىداظ 3 يخل نب ىداض

 ١ ركب ىبا نع ةلطماطب ىور نسحلا ابا ىنكي شغرب نكس ةلطيلط

 لحرو امه دعو لالد نب مساق مج ىلا نو اعلا فسوي نب دمحأ

 مدربا نب 00 نع داو سدقلا ثيب لكك 2 فرشملا كح 1

 نأ نم انطيأ ةتكأو عما ةنس و هنم و ناكو هس رتكاو . مدكفلا

 3 030 و ل شيا لش لب ءالعلا باطاكا

 انيذ اللف الجر ناكر هاورر اريك انلع هطخب بمكو سادنال
 ىر ةقث ناكو ريسب ثدح ربلا لاطا ىلع اظفاحتم افيفع اكُضاَرتَم

 ريخلاب ىل هفضوو هيلع ىنئاو لدعلا نسا وبا هب ىنركاذ هتياور
 ا + 0106 ةقس كعك للقو ب ةنعلاو 0 0 ب هه || ١

 داضلا فرخ

 ُةَوِمُم مسا

 حرم

 ىرقيلا,رمع ىببا ىلع ارق .نمم ىرغث ديعس نب كاّحَشلا
 * ىرتغملا مساقلا وبا ةركذ عإ4 ةنس هنع ذخاو يكنملطلا

 مر ليت . لام
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 رهاط ةقسأ نم

55 

 انإ ىنكيب ةيليجدا لها 2 ىرسيقلا 6 نإ 5 كديع ,ىاط

 نسعو اريثك 05 ىورو انامز د>| ارلا دواذ نب 0 بعحاص .. نسحلا

 1 م

 نق قرشملاب ىررو 1 ديس 2 أامهرهغو 2 ىناشرملا ليعس ند رخص

 اردو ديد ندب ةكسلاو . 3 نسب ,. سلا ىبأو ساحنلا نب ده 81

 اماوف 1 مرا صاف اذه 5 ناكو (ىرقملا) ىرطنكقلا ىلع نارقلا

 ا - ندا ةركذ 206٠| ةئس ىنبعش 0 كونو لقعل | نسح

 كا

 نوثع ايا ىنكي ةيرملا لها نس ف ىدذ زال رهداط ند ماشه ن رهاط

 ىعطلا ركب ىبداآو ىس سافلا نارمع 0 000 ,ذ ىبا نع ذخاو

 مهمحر أاخخويش نحس ةعامج ديشع انربخا ةيرملاب أايتفس ناكحو مهريغو

١ 

 د هللإ ةمهمحر ماع اذا هلو اعالا/ ةئس ةولأو ردد نبا لاق هللإ
 ب

 تل

 ةيطاش لها نسم ىرفاعملا زوقس ندي دمحأ نمر : نسب رهاط

 رك ظفاحلا رجلا ديد نب روع ىبا #3 نع ىور 5 5 ىنكب

 ىرذعلا سابعلا ىبأ نم 000 ددك سانلا 2 وهو ذل 0 متخأو ةنع

 ىددقرمسلا . ويلا ئباذ بويطصلا اركان ىباو ىج 001 ديلولا ىباو

 101. نأ.



 ا.

 مابك 0

  ديج انا سس 0 فمر ل 1 اسم ناكر دناقأو ا
 رعش ةلو) او شابقنالو عزولاو جالصلاو لضفلا 5 ةيشلا

 ا تربل ردح 3 نس ىه ) عمرا) ا اندنع نيدلا دمع

 7 7نب نليعاو ككينكت سبل ام عدو ٌكهزاو تابنشلا قنا
 مك قب هس نعش نسم ا عبرا انجل موب هللا ا ىفوتو

 <21 ةخس ”لاوشلاى 35

 خراف ءاظلا بلنزرد

 نيعلا باب

 هللا ل2 يك نم

 ا
 نارشا نم ىراصنالا هللا دبع نب ثيغس نب ده نغ هللا دبع

 راثدلا لي كيلرلا "با ظابجلا. ىضاق دلاو وسو دج 5 ىبنكي ةبطرق

 ند دمحأو 7 ى 0 ديمحأ ندب دهر كعس ندب دلاخ نع ىور

 ةفرعملا لها نس ناكو م مهرجشو ءردد ناب ليعمسأو مرح نب ديعس

 عرابلا بذالل لها نمو مهغلاو قذحلاو ةظقيلاو ءاكذلاو ةدابغلاو

 ةدابعلاو كسنلإو لضفلاو نيدلا عس ةغيلبلا ةبانكلاو' قئارلا رعشلاو
 راسا ف ابانتح مجيصبب ةر-؛ع رخآ ل ىيندلا 33 دهزو عضاوتلاو

 0) همبيف



 د

 دنبا ىصاقلا ط2 تارقو هللا همحر مكحلا ةفيلخلا دنع اريثا ناكو

 ناكو [*هأ ةدس نسم لاوش ردص 3 ههجو رضنو هللا همر ىلا يقول

 هللا ةهمحر ىبا ك”كيعمس سدوب لاق ا36 ةئس لوالا عهبر 6( ةذلوم

 قشازف كل 8 ىواءا .ىتا'ىردِص ةمالسا سنن كيضا لترا ل
0 

 كي كذب هللا دعفن ماس م دلتا ىرذدص ١ ىواب و

 ك1

 نم رمع ْىِبا ظفاحلا دلاو ى ىرمنلا رْبَلا دبع نب ديم نت لإ دع

 نسب ديحإَو نرطم نب دهدأ سس 0 دع 1 ىنحي ةدط 5 لها :

 | ب .٠ ىقىك * 2 : ,-_ٍ مق نم م نب جس + 0 نحب لادعس 00 30 تشضفا أ. يملك

 .قعسأ ميهربأ ابا مزأو م لاله نب مساق نب دمحأ نب دجتو

 وبأ 00 مسلأو اهريغو ةنودملا هيلع أردو ةلدنع هقاقتو هيقفلا مر | ندا

 ذيدأ بادصح نع ريتك كد ناكو 5 رغصل أيش هيأ نسم رمع

 ثدحي نا ئراخبلا زوج دقو ةطخ» ىبا حامس ىف. تدجو لوقيف

 قوضوتو * ةريغ 20 نود هط» هنا غيني هجدأ ابك ند لج بلا

 هنأ ةتاقو  ةدكرم ركد مس, ةنس ةدلومو 0 ملا 0 عمر ف

 عادللا ةيع .لر رمع وبأ

 كاك

 لها نس لوم هللا ددع نحب تسد ان ند هللا كبخ .. 52 هللا لدغ

 ع نوشيع ن ليك هللا 3 نب ده سس عمس يب 01 ىنكي ةلطيلط

 110607 مساوا * ةكس 7-2 كلاقو ىابحاصلا ذئع هو أمدردغو ىعممع نبأ
 1159 7 72 .ئي2- كك



 | ةلطيلط لها نسم ىبيمتلا نارمع نب يلاص نب دهم نب هللإ دبع
 هرتغو جاراتم نبأ ىسع ىب نمخرلا دبع نع ىور ده ابا يكب
 ةامداع ةنس ىفوتو عامشلا ين انيحاص ناك الاقو نابحاضلا هنع ثدح

5/2 
 لها نم ىرفاعملا هللا دبع نسب نسمحلا نب قعحعسا نب هللا دبع

 فرطم نب دمحاو ةرسم نب بهو نع ىور ركب ابا ىنكي ةبطرق
 ىبسيع ىبباو رمحالا نباو ميهربا ىباو مزح نب ديعس نب دمحاو

 « "89 ةنس بجر بقع ى هطخمج انل زاجاو ادداجمم ةلطيلط انيلع

 ترعال

 دهم ابا ىنكي ىطوأبلا (ىوسال) ديز ىبا نب فسوب نب هللا دبع

 ةاثلا نسب ىهححي نسب دمحاو ىرزج نب صفح ىبا 54 عب
 نباو ميهربا ىباو مزح نبأو فرطم نسب دمحاو مساق : نب ةملسسو

 بقع ىإ امهل زاجا هنا اركذو نابحاصلا دنع ثدح. مهريغو جاردم

 م« "9| ةنس ىلوالا ئدمج
 كا 1

 ةبطرقب ىور دهن ابا يبكي اهنم ىطيرجمملا ديعس نب هللا دبع

 نب دهم ىبا نس ةلطياطب عمسو ةريغو ىرشععلا ديعس نسب ده نع

 نابحاصلا هنع ثدحو رمع نب ده (للا دبع) ىسباو ىضاقلا نوبلغ

 ةنس قرشلاب , فوتو انخويش دنع عامسلا ىف انبحاص ناك الاقو

 « ةثام ثلثو نيعستو ىدحا وا نيعست

 لوا 5 5



 ؛
 اهب عماجلا ماداو ةطسقرس لقا نم قللم نب دمحلا نب هللا دبع

 ٠ نسحلا نبغ اهيف ثدح قرشا كلت ةلحر هلل دج ابا ىنكدَي
 0س

 « مؤعع ةنس ىفوت الاقو نابحاصلا هنع ثدح هريغو قيشر
 هله

 مدق دهم ابإ . تكي شروقلا ليعغيسا نجاد لوس هللا 22

 غيني 00 ةلحر هل او ةردغو بيلا يا نع ء' اهنا دخأو ةلطيلط

 26 ا امهر غو نمو هل ندب ردعو ىردر علا بتياطلا ىبا ندم أهيف

 3 هللا اههمدر ردعج ودأو قعحسا وبا نابحاصلا

 هم

 ةليطت لها نم ) ىبلكلا) لدفع نسب قا ند ماسبب نس هللأ ددع

 ةكدَيَح ةرجغو قيشر نب نحل قف ابيق عج ةلحر هل داهيع ابا ى

 )ب 95 ىرهزلا يدوم 0-0 .ركتخن وبا ةدلب لها ن 00

 نب رغيد ند نمدرلا لبيع ند ده 5 هنأ نس نبا نش هللا ددع

 ادإ ىنكب ةبطرق لها فد ىقفاغلا 8 نب رماع نب كا 9 نب دفأو

 دنع لاقو ريظنش نب قكسا لا طخ ناس دجمست تلقن اذك ده

 ندحرلا كسب وخأ رخيد ندب يسوم ة.ندملا ةيحااتم وه "2 نهدرلا

 ةلحر مدقأو وميك نش 5 رخدصأ نمحدرلا لدعم ص ناكو رثيد ىتا

 رويبحلا قءقرلاب اذه هللا دبع ىنكس ناكو ماشلا رم ملصأو

 هيأ نيكو # رمستيب نسب بهو وغم ىفىور :ذأادجأو هدايا ردد 5 ةبطرقب

3 ٠ ١. 

 نع دمحأو ميهربأ ناو رمجع 3 ننس و را رم / مل حدممع رب 00
 )ا 0



 كل ا 0 ككل

 ا 1 اح اذه 2 ارق ل مينم د 2 هلا ز اءاجامز اطعلا ١

 . اعبر 0 #0 ةدلومو سوو ةئس 0 ديو ىدمج ف ىفوت * لاقو ريظنش م0. !
 .: ظ 510 3- ر+ ني ندع عر ٠

 7 ٠ , جورع

 . ىلطيلطلا ىنُهُجلا دسا نب نمحرلا دبع نب ده نب هللا دبع
 هريغو غبصا نب مساق نس ةبطرقب عمس دهم ابا يبكي ةبطرق نكس

 م0000 12 لمرو م دبع نب ردتب ىيساقلا بحصو

 - تناكو مهريغو ىنانكلا ةزدحو سارف سباو ىركسلا سابعلا

 -  جرفس نيب هللا دبع ىباو هللا نوع نب رفعج ىبا عم هءامسو هتلحر

 ىبا عس ثدحا ال لاف ثدحي نإ سلدنال مدق ذا هيلا بنغوط

 لاق هللا هيحر ثيغم نوت نسحلا وبا ىنربخا هنع سانلا ذخاف

 عفر الضاف اهدش اذد دهن وبا ناك ايلا نسب رمع وسبا ى ىضاقلا

 رابخألل اركاذ رعشلا ىناعمو ةغللاو بدالاب الاع ركذلا 1 5

 ةئم ةتياورو ةبتكل طبضا ثيار اسو اروقو اهل داريالا نسح ا

 مط نقين نمل 3 اماتك ريعب ال نام اهل ةياعرو اهب اظفدحتت دشإ الو

 اكو 0 د 57 كي ل كا ليش 00 ةرسغو غبصأ

 بك ىف 07 ارقب نأ سابلا ندم دحاأ ةيلع ردقي ملف ا.ببنح

 ط) ةرحال ط١) قشب



1 

 أهترواعت دف تكلا ١ هله لوقي ن 1 0 هخوجش < 3 كو ةدوحصإ

 ََئ

 لاف فى الوجلا| ةركذو أهيف ىورا كل 5 الف اهبابرا لاعب عت

 مهغلا ىف ايل ملعلا ل لدا ندم ادوغل اظفاح ايحذ اهكجش ناك

 مهلع بتكو مم 0 سانلا رض ةلج ىفلو : قرشملا 2 لحر

 انيبدنف 00 ةءارق ىلون دق نأكو ماشلابو رصحبو ةكمب

 ةثالثي نينامثلا ىلع فينو نسا دق ناكو هذافنو هةذحو هتحاصفل

 ده نب ا لاقو « هللا ةمحر تام نأ هل نهذلا ةبداصو ماوت

 ةدراولا ببكلا ةارقل دسا نب١ ده ابا وه ريدت د5 ناطلسلا ناكك

 نط امل ةدوك ا فلم ل 0 ةهداربأ ميدل ةثوص ةرابجو هنأيب
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 كحل ىناكف © ةأوس بصنتو هأفعأف كلذ 0 ةافعتسأ لقاثتو ندب اهلف

 ديما يبل تّيلو اس لوقيف لزعلاو ةيالولا ارككال نجح 0 ا

 ريف لا تخل ربما نع 3 بسك ةءارق ريع طق (ةيالو)

 اهنع :ثيفعا داغم .ثلسك دقلو ةلص الو" قزر "نود ةقلكلا لْيَحنِإَو

 ثبيدحلا نسخ 3 امك ؟ :لاقو رايح نبا هةر َّ تصحو ةلر ءلا 0 0

 ةرداتلا راح باوجلا رضاح ا ريزغ ةراشالا 2 ىناسللا 2

 سشاتويسلا كح ضأا فر برضلا نيكل سب ناكو : 2 ةر ابخاو

 للف ٠ انياحمصا ضعب ةهئع 0# ةراختسالا ليلد" ىو ةكربلا

 ىسفن نس ةركن ىلء رافسال ضعب ىو. رتعبلا قا بوكرلا تدر

 ميدقتو ةلفانب بيرقت بقع قعصملا برضلا كل تعزف

 8 رججل 6 ىضرغلا ندا قوه 2( ةياححصإأ
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 * مهيمجاب .اوقرغف مىبق هبكرو هبوكجر نبع ٌتفلختف ةيالث نوقرغم

 وبا ىضاقلاو ىضرفلا نب ديلولا وبا ءاملعلا رابك نم هنع ثدحو

 ركحلا نب ريع وباو رجلا دبع نب رمع وباو سيطف نب ىرطملا
 ىثوتو "| ةخش دلو اذحلا نبإ لاق ريثك مهرهنو ىشبقلاو ىنالوخلاو
 نايح نبا داز وو ةئنس ةجمحلا ىذ نس نوقب عبسل نينثال مب
 ىصواو ناوكذ نب سابعلا وبا ساإلا هيلع نقإصو ٌةعتس ةربقمب نفدو

 <« هللا همحر ةمامع الو صيمق أهبف سيل تاون دل دع نفكي نا

 ههرع ١

 بيصعلا 5 ةديرُ دلو نم ىبلسالل رصن نب ده نب .هللا: دبع
 | افلا داي ىورعيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ببحاص ىيلسالا

 ةبطرق ءاملع نسم ةءامج نبع ىور" ديم انبا ركب ةبطرق: لها ني

 هدد ينعو ةاور اميف ةقث ن اكو هتياور نم اريثك هنم سانلا عمسو

 نبا هتافو ركن موو ةنس ةرخالا ىدمج بقع اعبرالا ةليل ىفوتو

 « مهريغو ىساذجلا دهن نب مكحو نابحاصلا هنع ثدحو نايح

 : 6مم

 ىبا نباب/ نفرعي ىدزالل ةيطع نب ىلخ نب ده نب هللا دبع
 0 ين اوف لهإ نم اجر

 يي |[ ة

 هه

 نش سضاذجلا ةديبع نب نيبلاط» ن نسب ىنميلس نحب هللإ دبدع

 هليل
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 0 نسب دهحأو فرطم نسب دمدأ نص كىور دهغ ابا ىنكي ةبطرق لها

 باو ىرونيدلا ركب ىباو ةرسم نب بصهوو ردب نبا ليعمساو ديعض]

 ريظنش نب ىقعحسا وبأ هنع ثدح ةوور اسا هلل اوزاجاو ىئولوللا ركب

. 

 ماسدأ و هسا ه ريط قلاب :ةأان كس لانو ل حم ةداوس نأ ةطبخ تارذو

 + نيسالقلا دجتسم

 تال

 ىومالا برح نا نومجم نب 1 ند بويل نب دا ن: هللا ليع

 نلويرلاب ىيرعيو دهم ابا ىنكي ةبطر5 نكس ىرقملا ىراجمملا
6 00 . 

 "اور 0 53 زاجأو 8# نا نسكأ نع ومسك قورو قرذشملا 10 لح

2 / 

 نع ىعيكولا ءالعلا 0 قى د يد ةيديش وبا ىبا لامع ديلع عجبعم

 ذك 1 .٠ .٠ : ١ 5 1 .٠

 ىن لوكا دنع ثددح ىز أريشلا دهر رح 5 نت: يورو ةيجتس ىدأ نبا

 7 3 || 8 4 5 رس |.

 ل. توصلا 1 د نارقلل أدوجحم ريخلاو لضفلا لها بس ناك 2
 ا

 , ِ ا . | تح - و .6. 2 3 ا

 ل و عر دال امم مسو | | ١ ةحمس م لوم ها 5522 | وبا 2-4 كل ناد دق وك دفمن .جاءاحجحخح | ات < ”نتبس مئيلدص هد انسإ ءد 3

 نو هن

 :ةددقشلا ىدحلا مذ يع ندب هيجو نب هللا دبع نب دانا تع 0 9 ١ 1 , . ١

 نك ةداورو ةيانعلا لها نس ناك ده ايا ىنكي ةبطرق لها نس

 3 مهريغو مساق ةوخأو لاله نب ده كَ ماشجو نابحاصلا 18

 حم

 0 . 0 ١ .٠
 نحو ركب أبإ 27 ةجبطرق لع نم رارذ ند ديه ع هللا د بعز

 ميا نت اضيا ذخاو 1 احممل ريثك ن اخو عجصأ نب سابع راج

 (+ نابداصلا دنع ثدح نيثع دهم ياو هيقفلا ميهربا
5 



 تباث نب بوجحم نب ضيبا نب رصن نب ده نب هللا دبع

 ميرفم نب هللا دبع ىباو هللا نوع نب رفعج . با نع ىور دج ابإ

 ل نس ىلع نستحلا ىباو عبصا نب سابعو مسانلا نب فلخو

 دبع نب مامن 02لاغ ىباو نقيمرح نيب و اذ ل نب مشاهو 501.61

 ميملا نسب ده نب مست سابعلا ونبا هل زاجاو ريثك مهردغو هللإ

 دهر ىاوردقلا ىولوللا نمحرلا دبع نب دايز نسحلا وباو ىناوريقلا
 نايسافلا ييّدصلاو © ةنوميم وباو ىراجحا ةدعسم ندب مساقلا نبا

 اظفاح ابيدا ناكو هطبصو هدييقنو دعمجو ثيدحلاب ةيعينللا بع

 هللا دبع نب دهم ىلع درلا ى ابانك عمجو هنم سانلا عمس اليبن

 ليفح ريبك باثك وهو دهاوشلاو ثيدلا نس ديف رثكا ةرسف نبا
 قحسا وباو ده نب مكحو قودس نب رمع وبا ىخاقلا هنع. ثدح

 ةزبقمب ةانكسو ماو ةنس نبيعش ىن ةدلوم الاقو رفعج وبا ةبحاصو

 6 ماشد نرهمالا دجتسمب دث المعو ميحد قاقرب ريزولا سأابعلا ئبا

 كلذ رك غ6 ةئكم وا وأ ةنس هللا همخر قثوتو نمحرلا دبع

 * نابحاصلا

 ظ 5|
 ده ابإ ىنكي ةبطرق لدا نس ىوغللا دنق نب دمحا نب هللا دبع

 رك ١ 11| ناك ىليصالا ديم نا نحل دخا: لطيطلاب قرعيو



 ع

 ىرحعنلا ةبتع نب دري هللا ديبي ىبا نت ند رظانم رواعد>و ةداسل ا جحدمو

 : ذافنلاو ةفرعملاو ةعاربلا لها نم ناكو ماكحالا ىف  فرضتو
 دل -

 ملعب اهنين نم قيقحتلاو ملعلا بورض ى نانفالو كريدحلاو ةقفلا

 نب نمياس نيب تناك ىلا ةعقولا ىف ىفوتو ةغللا ظفحو بيرغلا
2 

 نومو نويلس بح تمم تأ ن ناكو ع 22100 رقبلا ةبقعب ىدعملاو حجج

 3 نايح نبا ةركد » ةأنداو دنناكنم حفز

]5 
 ةبطرقب ةط رس ثلا بحاض ىرتب نب ني نب ديعس نب هللا ديع

 1 راد دعم ن ةبطونان- (عماجلا دجال 2 واقنبلا لرجل

 عبر ال ىفوت مركلا او ملخملاو مهفلاو بدال لها نم ناكو رماع ىبا
 95 نايح نإ | ةركذ ء| ةحس 5 ةدعقلا 2 نم نو واخ

 لا

 ديبع نب 00 رم ةللإ كدِقيَح ندب سيردا نب دهن نب هللا دبع

 انكي ةدط لها نس ىو ذا دقاخ ندب (مللا ِدِدِع نب ىبحل نإ هللا

 ا 1 5كرجغو ىغلقلا مساق نب هللا دبع م ىبا نع ىور 6ك ابا

 قوز ده أب | ىنكي ةبطرق لها نع 2. ُ بحل ١ ماس ن نللإ ليع

 ادد أ [ از تجو ن ل 5 ةرجعو 58 0 | نب عوبعت نسا م سب | 12- | نَ ١ 9 رحب ال 0 أه 2

 ةئع ثدادحو ههاقن ةحدو ةهطخخد نذل أردو باتتع نبا ةركذ ا داس ىضتونو
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 اه لأب كي 5 : 57 م 71 0 0 9 ٠ 5 7 4 .٠ 4 - 1
  1ايل 1" *"

 ا ميدقت 01 ع ا دادغ ف ناك دارا 5 ىنكي
 ىف نست ىؤلخ عيرال ئقوتو تيبلا هنبف ملعلا لدلق ناكو مكن نبا
 0 0 نبا 0 «ذ”ةقاو نبا هيلع نضع“ نس نم ةدعفلا

 د او 001

 ناساف هدر 5 1 نب زيرعلا دبع نب هللا دبع

 تارقو كتلي "ريغ نو ةيبا نغ ىور ركب انا ينكي ةبطرق لها

 دنع كد اعإ“ قس بجر ىف ىفوت دنا هيقفلا بانع نب دهم طغب
 ىوارعزلاو نابخاصلاو هطد#» ىلذ تارقو هللا دبع ند سنوب ىضخاقلا

 *(  ةريغو افرلا فسوي نب نمحرلا دبعو لاله نب مساقو ىناليخغلاو
 نالا/

 نايا كوردي طفاشأ * ىدزال راسن نبا سوت" نز“دقف نيالا دبع
 زيرات باص وهو دهلولا ابا يكي ةبطرق لها نسم ىصرقلا

 نايت رغم قرف ”ىلور' اذه ناسف اهلا حم سلدنال
 _- نئاقلاو هللا نوع نسب 0

 سابع ركب ىتاو ليوطلا (ند) نسح نب 3 هلا ىتاو 1و لس

 كلام نب ىف اير كرز ىناو ربعبلا دبع نب ردع ىباو عبصأ نبأ

 م راكي مهاوس ةرتئك ؛ ةعاوجو ترخح َنب دهم ىباو ذئاع نسبا .

 توقفت --- تحد دسحلاو 2 | 4[ دنس قرثملا لا لحرو

 مللإ كدع ند يلد يلا ىباو ىكأا ليددلا ن مد دمدإ نب بسوي

 4 مانا 7

 . شف ل ا جرفم ند هللا -ديغ بأ



 ١ تمس 0 ل لا

 يحق

 ا
 > ديف نسب دج ركحت نا“ نع -رصمن“ دخعأو امهريغو مظيج. نبا

 فل تخايس نب سيلا باو ىبيطخلا ركب. ياو اثبلا لوعتسا

 يثا: نع ناوريقلاب نيف مهريغو تارضلا ليعمسأ نسب سجل ددهم

 نسب دمحاو نومح5 نب دمحا رفعج  ىباو هيقفلا ديز ىبا نب ده

 هيف علبو سلدنالا 7-52 ات ىف 3 ىتضف ملعلا نونف ف
0 2 

 نثخ راه : اليفح ابانك عمجو ناقتالو فحل زم باقل ةيابنلا

 ةبسلا ةنشس ىو اناس اياك قفلت ملاو "فلقلا 83 ْ ا

 ريلا ذيك نوت ربا نم تيح “فيشر نش لد رد 0

 كيت نو ملعلا نونف عيمج ىف : املاع) اهيقن ناك لاقو ظفاحلا ْ ظفأ

 دعم تذخاأ (ىريظنو ىجحاص ناك ناسح ىويلاوت اؤنل و لاجرلا 5

 ١ 2 ناك أنإ كرد 1 هلي ا 0 تكرذاو هك ويش 5500

 د اميدق ةنابحح ص 6 م ةرشع سمخ نس وكت نسلا 7 ةعيدو

 ذسفلا ةيس 3 ريربلا هاتف ءاقللا نسج ةرشاعملاو ةيحصلا سمح ناك

 ثدحو 27 ل ىفع هتزانج د ترضحدو الوعقاس مايا 50 ةراد 1 ىقب

 امدظمو اليلج ملعلا لها نم ن لك لاو طولا هللا: دبع وبأ اضا هلو

 حويشلا هر 1 لجزو سادن الاب عيا ىكلذب أروهشس اليبن ثياذال“

 تل قرشملا كل 2 هجون م 0 بسكتجو ما عمسسوت نادلبلا يف

 نيوفس رخل و ولأ انربخإ ةيق اذفان ةسد امئاق ناكو ماا ىنون ثيل

 ل ا تارا هلزنس ىف قدسال ىصاغلا سبا
 نسف ا لا
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 ٠١ نقول نادي اندم لجو ىلع فقإو كباب هيئع اًياطخلا ٌريسا

 .قياهو جار وهف وهف اهيغ كوُجربو هل اًهّوِس دع بغي مل ايوغخ ف واهني

 8 قات داع كل لك انو ىو كاس اوجد ىنلا | سو

 0 00 اذا ىتفححُص ىفإ ىفراخ# 5 ىدُج د ايف

 لاما اوفو ىدواأو ذ دن 0 دنع ريفا ةملظ ىف ىبسنوم نك

 لاعل 1 5 يب ىنلا ةضاولا ظ ىنعَو 1

 0 كلقو ةبطرت جف 522 لعق نمم ناك نابح نب ناورم وبا لاق
 بيدالا ةروارلا هيقفلا |.” ةنس لاوش نسم نوداخ تسل ىنيهنالا

 .ورعملا ىدزال بوب ن0 دهع 2 هللا ليبتف يف يللا 3

 00 0 #1 هلتق سس هاا 0 ةربدقمب ةالص الو 0 1010١

 مولعلا يي نانتفالاو 0 ةغرعب» اا طفي ةيايبلا ةصخلس

 يح 2 - 0 ةيشوح ريغ ند 3 مهمبج

 عويش نست دخأو 0 8[ ةخس قرشملا ا لخرو ”هإ ةنس ةدعقلا

 بيج ام رثكا اهنم عمجبن بتكلل اعاّمج نأكو ادج عشوتف ةدع
 ةاشقتسإاو ةيدرساعلا دهعب بحلا ةارك دلقتو دل بسلا ءامظع نس د.دحأ

 ةرابخإو طخغلاو ةغالبلاو سعشلا نيسح ناكو ةقسلت 0 وك ىدهملا ده

 ظفانلا هللا دبع نسب ده ركجإب ىنبأ ىصضاقلا ىربخأ هللا همحر ةريثك

 انربخا لاق دادغيب ناخرط نسب دف ركب وبا انربخا لاق ةرس ريف

 ١ يان

 0) اهمبوجع

: 
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 اي

 7 ىلع دهم نو ةعثدخ لاق ىدييجلا رصن نا نب ديه هللا دنع نأ

 راتساب' تقاعت لاق. ىضرفلا نم. دهلؤلا غنا: !ىربخا لاق ظفاحلا محا
 ليقلا للوعي ىف: تركقو تفرح نإ م ةداهدبلا : ىلعت هللإ يرلاسو ةيفكلا

 زدإإ ,لابق تييجتساف قكبلذ هللا كيقتنساف عجرا نأ ثتممو ٍبسدنف

 تيضصم :لوقبم, دعمسف .دينيم .اندو_ نتقلا نكي ا! نس نردجأف ده

 ءاهال:ا ةليحل ا ملكي نب لعا هللاو هللا لس 2 دحأ ملكت ال فيعض

 هاك قسما 0 مبزلاو ( ءد نول نوللا اسد بعثي هحرجو ةمهقلا موسب 1

 ىكلد رثا 0 دم مث لاق كيد ىر دراولا ثيدحملا ةسقكُد خلع ديعت

 7 ىف تيدا اذهو هللا همحر

 ىنأ نع نيفس 0 برح نب رههز 0 ىتاو دقانلا ليم ند ورمع

 هيلع هللا قده ى هه كل ةردره يئ - وسع جرعالا نمع ء”امانزلا

 نع ةهعيعحتص ىف ملسسم ةجرخأ

 ريغ هب فياادقو ثيغم نب نسعلا ىبا انهيش طع تارقو ملس 5-5

 ةلكتقلا ف تق .هنا مزح نب دهم ىبا طوغم تدجو .لاق ةهفانشس لوم

 ىديمحلا لاش عطن ىنف هنبا هنقكو ريغت تح ةعرصم ىف :اوقتو

 وبا ىتدشتا لاق ظفاحلا ىديزهلا رمع اخو نب به وبا .ىندتشفا

 نب دهم نيب هللا دبع ديلؤلا قال ىبلهلا ىقحشلا نب دوم ركحب

 ناكو فكلما هل اهب بنكو قرشا هل ةقيرط ىف اهتاقج :ركؤقلا

 هريغو "فلتر فلقولا ى قللاو .بّرغتو 0 بلط ى لدحر دق

 يا امولظم الوعقم ةثامعيزرالا ذدودح قا ئقوفاو.:

 وي مهب اذا ىَقْلا ىئلخ ايو منال مب ةماعلا

 ارح ىوبملا ى ِى كا مل 2 ِ ا 3 ادفع مك دعي ةأيح 3 ص

 مهب

 ا 56 8 : + -1[ ١
 هةر و 7-2 و ع فدي ح نا لع تيك فلآ هن



8 

 اركذ ىل ددجو افون ىنْذاز لب حكاوُم ىادتلا لوط ىنلْسُي ملدا

 ارب مكتيبلادا نقخ كدي ْمكألا. ىقؤع لوط .ىل: كامي
 اركتلا بدكتسا ترص ْنأ ئعفان لهو اننْيُي قرفلا ردلا ُبنعتْساَس
 اًرخدلاو ُتْبُج ىنلا ربلا لهْمْتْساَ 0 د ىئلاب ئسفا للا:

 * ارخآ 0 مدعو ضر او ورا حو لحارملا ىط ىنُسنوُيَو

 0 ىرذيث ٌرادقأل اهتكأو 3 ع يقراف ام دنلأكو

 .اًوتس 1 ىذرلا ىدتا ل الر ةريبصب ندع نمحزلا نم كَ
 95 هيقفلا دمحا نب ىلع ده وبا هل ىندشناو ديرما لاك

 نركب سيف اًرمق نكي ل. نا هدمت ْعوُط تَْمْسا ىنلا نا
 .. ١ اونوفُج ماقش ْنِم ىبشج مقسم هناطلش نم بكلا ى هل ىلذ

 وبا .انثدح لابق ةكمب مضهج نب نسعلا وبا انربخا ديلولا وبا لاق

 نب .(يلابج ان لاق نورس نسب دمحا ان لاق ىلع نب دمحا) ركب

 اللا 1 الاي نئاغلا د لوفي وا :تنعمس. لاق ليف ني. .دمحا

 لاقف بن هلع مصمعملا تن كنفتلا, دقو مهبف ريخ ال نسانلا رباسو ائربخاو

 لكا؛نقنيك.لاقو هبجوب ىبا هنع ضرعاف داود ْئبا.نبا 5 هل

 نع نفل بانتم نب ده وبا ةانربخا طف ملاع بناب_ىإغ ةرا م ص

 ةياكيعلا ركذف دياولا:وبا انربخا لاق ه هل دنم ةزاجا ئرمخلا ردع ىبا

 جاهزه لأ

 هدمح قزح هلل دمحلاو عبارلا ءرزجلا رخا

 6 هذبعو هيبن ده ىلع هللإ نأضو

 6] انل )هلل ؛دمملاو :ةيناث كفل



 تل ملسو هلا ىلعو دم لع هللا ىلص ميحرلا نمخرأا هللا فن

 عسانا جول 2-00 ىور ردع ادإ انكي ةبطرش لها نس ىنالوخلا و

١ 

 هو 5 لحرو مهرهعو يوطلا ىروقيدلا ركب ىباو هللا نزرع نبأ

 روححا نبأ طاوس 0 نر ا قوتع نم رسحخي 0039 ا م .٠ 8

 ليعمسا 00 رحب ىنبا 0-05- بارضلا ليعمسا ند ديم ىبا 01

 ىباو دب ىدأ:( ند ديك 7 نم ال عبؤيسو مهرهغو ةردس نبا

 هطغ للفك يزد ربحي مهاوس ةءامج نسو نودحد نب رذعج

 قرصناو فىكلذي هللإ دعفت طغلإ 10 تم .ناكو ةفرو ى ذل نحب ديزا

 ديع دهشو خيل هج ديلا 9 قس 8 2 ا

 5 ىفوثو ا ةدلوس ناكو' .يسماعلا وحن ا ددرن نانكو

 دك رقد ىجضالا
٠ 

 هللا دبع نب بد هللا دبع ونا هنبإ دنع ثدح عه“ ةخس نأ كثب تقاطع
3-2 

 ص ةتَركَد كن ةردخ نم 2

١ 

 ب ا م : ِ | ! نأ
 ٠ ل 3 5-3 ع رقي ح 3 ,. .

 ةدهو .ىرب ارحل, ببهتعلا وساو نوعشب رك ل ل 0 م

 ١ "وت ص ا ٠
 هيباقيدح ملت دحأو 2 0 ىلا الن دللإ ذي هن دحوم 000 كحاو 0 ةأور 550 هْذْل



 ظ هدلوم لاق ريظنش نبا طد» تارقو نوئكس نع دوم نب ةلثَج نع ظ
 ةعرر قاقوب دبابو ويزولا .سابعلا . ىبإ *.ةزيقيب ةابنكحسو معو قيكس 36165

 د. ايركني قيطنلاب ىقوتر نايح نبا لاق ريبال دجحسي هنالصو
 نسبا ةربقمب نفدو هدويق ى هلها 6 ملساو [ع.إم ةنس رخالا عسر

 2 سابع

 خالو

 ليها نم ىدورخلا نوني ندب نسملاع ني ديحإ ند هللا ِدِيَع)

 5 ضصةخاو نوعا نب ده ابا بحس ركب 5 ىنكي ةبطرف

 ثراولا ديع نم اضيا عمسو ةبطرق ىفوجب ةفاصرلا ضدرب دعم نكسو
 ,بدالكو زوللاب ةفرعللاو ةلالجار ةهابنلا ليها سس ناكو ةرهغو نايفس نبا

 اهب نفذف ةيطرق لس قيسو ٠6.6 ةنس ةريبلاب ىفوتو ةبطوقب رووش

 « (داوسلاب ببصختي ناكو .مهعع ةدس .ةدلوس

 الإ

 نس ناك ةيطرق لها نس .رزهج نب كلما دبع نب ده .نب للا دبع

 دمعتاا نب ىلع دهم وبا :ركخذ ةمابنلاو ليلجلا تيبلاو بدا لها

 * هةنع كورو م م نب

 جاب(

 دهم ىبأ ندع ىور ىدهن ابا انكي ىرتي نب دمحا نب هلا دبع

 هز جوملا ماعلا نم رهلا مهبز نم



00 
: 

 .عنو

 نب ماشه ديلولا وبا هذع ثدحح ىعلقلا عش انا نسب دهم نبا لإ ديف

 0 كيقحعلا دليل عضلاوا ف كحد نواف سس ريغلا كانعس

 كيو

 ةلحر نل . دايت ابا كيب ةداكأ لها ند ىردبعلا كيك نب دلال دع

 دقو ءوبشللا ندم ةجقز نم أنقهتب عمسو الادغب اهتف لحد 6 ا

 نابع

 قفز. قف 20 ل 00

 دثالت نيبلاطلا ةبقافت باعك ةقتلاك نكق رذدجلا نس زدعملا عم هلأ زاك

 وبا لع ثدح ةنرشالا و تاوصلاةفاممإ لا داشرالا ترافخشو.ازخا

 ةرجغ كان ادهاجتم ةلطيلط انيلع مدق 5 لانف انفو ليللا قش نب هاند بع

 يقر ةرااجوزم اهراب انهم امهم نيساولاولاب قيإا لن نع: اكو

 41 باتك هلو هلامكا لبق ققوتو تفضنلا زد ةخم عليق قئيبرلل

 مالكو هقفلا َث 3 .) اكفلنم ذهل هت ضم كرد دكاف ةقرقتمو ,وكخلا نوصأ اهناع

 نخب (ناك) هنا دنع ركذ اكذلاو ظفحلا لها نتن .ناكو تناذاقتعالا فب

 ه هللا دوز أشوف رشم لدفن خدش لك قر هذ وبجس .بادكتح

 تأ خ

 أجا: كم زنيخسا لا نس قرالا دذحأ نب ديعس نشب هللإ .دعع)

 3! مالك
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 1 , يضاقلا هنعي ثدح هريغو ديعس نسب. ةهطع سع قزشملاد .ىؤر دهن

 ظ (ع هللا 59 هطغي للذ: تارقو هبتك. ضعب .ى..هللا دبع نب سنوي

 1 ها

 نب يلام نب .عيبر نب دو نب هللا دبغ نب. عيبر .نب .هللا دبع

 ١ نفاه ع دل انلا ىبكي ةبطرق لها نم ىضويعلا شوب نب ةملسس
 مزج نب ديعس نب. دمحاو فرطس نب دمحاو ىشرقلا رمحالا نب ركب

 نب دي ىباو ىنالوخلا صفح ىباو. ىضاقلا جرفم نب هللا دبع ىباو
 نب هللا دبع . باو ميدربأ نس قعسا ميهربا فاو ىدتسالا .نمثع

 .لحرو. مهريغو ىدادغبلا ىلع ىبباو ٍديعس ىب رذغم ىصاقلاو زارخلا

 تمد نيل: نيج ف 8| ةنس دباع ند هللإ دبع ىبأ عم رسل: ليي

 ليعمسا نب ركب ىبا نع رصمب بتكو ةريغو ىورهلا لضفلا ابا

 فرضنا مش ةرهغو ديز ىبا نب ده ابا ناوريقلاب ىقلو سدنهملا .
 انيد اعبث ةقث' ناكو اهياملع نس ةءامج هن قورق .سلدنال كلن
 يبيع نب ديه وبا ىنربخا لاق ثيغم نب نس و قربخا الضاف

 نا 0 ا راارلاق :لازقتلا نيمازلا ادبعاويل/ فربخل لاق ىرقالا

 ئيكتم لسع ةوادر طقسف ةلفان ةالص ةدبع ىببا دجتسمب . ىلصي شيوتب
 هلا لفشو ةتالص ىلع هلابقا ةرثكل.هب لغتشا الو هيلا تفتلا امف
 ةنلاجب لا درك ىبإ .قيعفتساو: ثيعم نسب نجلا نيب[ ل لاقو اهب
 هنأ جررخ نس ده ىبا طم ثدجو مث) مزح نبا لاق :ىكلذكو

 ةركوذو .(* ىلوالا هتدس ى ىدبلا ميدختب ةريزجلاو .ةلوذعب سقما

 اهلج ماشا نم ةيوعم نب نمحرلا دجال لخادلا وهو



 1 معلا

 لا اا ١ :

5 ١ 

١ 

 كثسددم او ملعلا لهإ ند ناك. لاقف مييقل نيذلا هلاجر ير ىنالوخلا "

 نإ تع * خويشلا ندم ةعامجا ى قل قم هولعم روس كس ةويدش ةدانع دلو 2ل|دولا عنم

 035 ديع ودأ كد 92 0 ١ حو 53 مسي عمو ميخع  بئصحصح 9-7 تح ملعلا ةاورأا 3 ا 01

 رمع داو ,ىنبطلا ناورم وباو مزح نسب ده وباو هيقفلا بابتع نب ده

 ةباورلا زيتك ا ههجو هللا رضن دجن ودا ناك لاقو ئرقملا ىدهم نبأ

 تفصنلا 8 تلو ليغقو سد د نوماس 22 أهيف ةجردلا ىلاع أهل دعم

 ةردشبع ىضرلعل سيما 0 (هبنذ) هل هلذإ رفغ شوت 1 ا 00 كن قع م

 ةدحرب 70 مدي ةحببص ١ نفدو 0 ةئدس نوال ىلامج م تلخ ةليل

 نووخ ةديشمأ ةربقملا ١ هب برت مسأو ديهشما | نبأ 1 دنع ] ةردر ع

 09 نألذب 0 دوفن قولا كلذ 3 ةارد ربا وبلا

 جابأل

 ةلطيلط لها نم ىراشقلا نباب فرعي نمثع نب دمحا نب هللإ دبع
 هات ايقت ايد 1 :كأب ءاملع ند ةعامجإ نع :ئور بم اببأ :ىنكيب

 ارعاش ناكو ىارلا هيلع بلاغلا ناك وعلا ليلق اعروبهتباور+ ىف.

 ناكو ةاطيلط ا ةيبطغلاو ةالصلا وتو ماكحالا :ق: ارواشم

 لجو زع هللا ركذب ةرطانملا ى ادبي ناكو ةزجا نود قئاثولا دقعب

 نيثيدجلاو ثيدجلا دروب مق ملأسو هيلع هللإ يىلص ده ىلع اللا

 ىذلا بابكلا ريغ نم لئاسما َح ربطت ادني مل ةظدوملاو ةثالثلاو

 طخغد تارقو « رهاطم نبا ثكلذ ركذ هيف هيلع نورطاني اوناكم
 ١ ىلاملا هيقفلا ايجش ىنون ندحرلا دبع نب رهامج ركب يبا

 هكا

 طل ةود رع
 هسا اا سا

 ع



 0 ا تدع للا نوليلك ا نور الأي

 مه ىديدعلا نب بيطلا وبا

 0ا4

 . يعكس نو ءاةبطرقب ىور ةرديحسب طيس كيووزحالا

 نم ناتو مهريغو ةيطوقلا نب ركب ىناو ميلسلا نب ركب ىبأو
 لاقو جرزخ نبا ةركذ الفاف (ةقثز ةميدقلا ةيانعلا ىوذ سو ةلجلا ءاملعلا

 0 ةنس نونامثو عمد هلو 210 ةنس ايضاق ةيسنلبب ىقوت هنا ىنغلب
 وبا هنع ثدحو اث[4 ةنس نضر رهش ىق ىفوت هنا حوجشلا ضعب طي

 عم انواصتو القعو انيد هتيار صاق لضفا نسم وه لاقو مزح نب ده

 0 5 نس رفاولا دظح

 كل

 ةبطرق لهل نم 'جانعلا نباب فردي نمهلس نإ دف نب اللا دبع ظ

 ىباو بلاط ىبا نب ىكن ده يبا نع ىور يد و
 ناك لاق ىدبس نب ردع وبا ةذع ثدح ىرتأإا زامغلا نب عيبرلا

 0000 كلوش ومال دشن اننا

 50 5 5 هقلاخ نينو ةئجد نصت ىقتو قا ما 8

 ارعش لوقي نأكو رعشلاو دهزلا ى ةبيجتعلا لامعألل ناسحاو بدا
 مهلع ذخاو (ةلج) ادويشت كردا ثيدععال ةياورلا ريثك ناكو ائنسح
 ادي عيدقر نت ناكر كلذ ردعو ريبك دهزلا ى قبلات هل ناكو

 سفنلا قلعتس مارحلا هللا تدب جو قرشملا كل عولطلا نغ هلافتش
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 1 يربخف ردقلا هكرحو تشولا اند ,ىنح ككلإب

 منا 68 لك ىلع دنا.* ديرتي ناك اهب هللا هعفن ع9 ةنس ةيبملا هتقحل ناوريقلا

 0 ربدق ء ىط

 م٠8 ”“ ا

 لدا نس ىوجتتلا ىشرفلا رمت نب هللا دبع نب رمع نب هللا دبع.

 ىبا بحصا ةلج نس وهو ده ادا يبكي ةطسقرس نطوتسا ةبطرق
 ريل طا نسح لقنلا ريعتص ناكو هريفو تابجلا ىبا'نب ريع
 رعي ناكو ةيبرعلا اد ارقاو ةطسقرس ةنيدم نطوتسا طبضلاو دييقتلا

 « دطخ# رخافيو ىشرقلاب اهب
 همها

 مصاع نب نوند نب دهعس نب نمثع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 ده نب هللا دبع نب قارزا نب لوا نب سيردا نب لكلملا دبع نبا

 3 انا انكب ةلطيلط لهأ نس وهو وطدب ةهبسلت تارق اذك : ىفدضلا

 دهم نسبا سودبع نعو سثع نب نمحرلا دبع هيبإ. نسع ةدلبد .ئور

 ا نسب روكشو نزورعم نب هللا لا ءو نوشيع نب هللا "دبع 0

 "ح17 قس ن نع 2 م دمعه مهربجو: هيمإ تيب ئاو هللا د نيح "كك ماهنو مخ اد يتنذو

 0 ديؤبتم نشد هللإ لدع ىنأو هللا ندع نب ردعج دت 0
 ىأ ١ ن

 2 لإ غدد (دمد نووخحو 0 ريبكك مهردكو باق نا د «فلخو عبضأ ن بأ

 ىلخ نسب دمحا رمع ىباو قني ندب ىسوم نب دمحا ركب. ىبا نع

 رئاس 0 ةعامج رم ييبكحو مهردغو الرسم نه بهو نب اة بأ

 ىفلو يمحف م ةئس هيبإ عم ق رشا لل كيجنرر عويتلا ]الاجر



 رهاطلا انياب قتادغبلا ىطقسلا ده نب للا ذيبع ساقلا ابا ةكحسب 0
 ١ نب ده نب دمحا ركب ابا رصمب ىقلو هاور ام هل زاجاو ىفيجسفلا
 ١ رامتلا قحت| اياو ىئرغملا نوبلغ نب بيطلا اباو سدئيملا لبعمسا

 ىغغلا دبع نب ده اياو اشولا ديبع ةربمي قنا نب دخغ هللا دبع أب او

 ديز+* يا نب ني اناا ناوريقلاب لغو و مهردغو , ظطفاحلا ديكس نبا

 دمحا رفعج باو اهرئاس هل زاجاو هفيلاوت نم ةلمج هنم عمسف هيقفلا

 قورف هدلب ةلطيلط لل فرصنا مث افهريغو تباث نب ناومحُذ نبإ

 دهاز الضاف اريخ ناكو « نادلبلا نم هيلا سانلا لحرو اهلها هنع

 ناك دنا لاقيو الماع ابلاغ ايِنُس اعرو اعصاوتم انيد اديتجحم ادباع
 ركل ا اا ةياورلا فيلق كلططاط نان ةوعرلا "ادهن

 دتيازز ىف: 'ناكو'اوديب اهكسن دق هبيك لج تناكو ابد لمعلاو

 نص ىبنلاو ىيورعملاب رسآلا مرعل | دق ناكو افودص ايرمتم افوثوم

 :فلاو منال ةمول هللا قر ةذخات ' الو هسفنب : كلذ ىلوتب نأاكو ركنلا

 فاطم ابيهم ناكو قهبلاو رماللا بادك رهو اناريد ىبغلا اذه ى

 ننبابلانانكو هلضف و. نافثا فلخمي مل ' سلا نيف ندم ايوياجتت
 ةهبنلإ جراخ ناقل عساجلاب ةالذعلا ىلع نو تب دثاقلب ن

 نقلنا ارقي ناكو رطم ةليل ى ايناح ءاعفلا ةالمصل لابللا ن نسب "ف
 نم ةقوسي اه اتي يصب :ناك دنا دنع ركذذو « هيف ربج اميف ماسالا

 نما لما ىلوتي ؛ناكو ةاكرلا ءاصحال ادار ادوفنع ناك رلو رك
 ةثاءولإ نوفادخ<ب 'نيذلا ديدحاصأ ضعب نست غمسو, » هسفنب : ءاركك

 | اس
 ١  0فحم /)5

 س١ |



١ 51 
 ١ م

 رضحاف ىنأنم ةعيسأ نأ دب را دل لافف بني رش كيس اذ ناوبد ىوزد

 * رجاطم ن مدأ ناك كلذ ركذ نم نع وسو هدد هلا بقل راصو ناويدلا

 ةتزانج اى يلع قر أف ةلطيلطد ةزانع دج نقلا ىثر اس 0 ةداس قون لاقو

 نرطما ردأ لاقو هلا نوحر ةب 5 هدلع نسانلا ماحدز | نس

 اهش اذه نونذ مك د ردأ | ناك هلوريبلا ن رضوا هلا نسب نمدرلا

 عاقبا 2| سانلا عد ايد ةةدصلا ريثكج نيدلا ىف اييليف اع 7 الضاف

 801 طرتشا 8 اذاو ةفياز الو اهيف ةسلد الا ةينيط مهارد ىلطعا

 ةرطنقلا اهب طظساو مث ةقاريخ فل اهرص ةيلع كندَوَو اهيف عدُخ !ذأو

 اهنا ول ايلثمب ةقدصلا نسم لضفا ىه لوقيو ئدولا ريدغ :ىر اهانقلاو

 هنع أد ادع نيام ىنيملسملا ىديإ ندم شفلاو ىدرلا عطفل ةبيط

 دل نكي ملو ثيدحلا بك نم ىشو اهتباورو دهزلا بدك ةاارف

52 
 ذل

 ىبس قاقشلا نبأب ورعب ا هللا ديع نسب ديعَس نب هللا دبع

 دهف ىبا نع ىور ديه |ب بكي اهب نيدفملا ربحا ةبطرق لها

 كلملا دبع نب دمحأ روع ىبأ نو 0 1( نس 5 نب هللا كينغ

 ىدهم_ نبا لاق مهربغو ىليصالا ده ى

 مهفرعاو لياسبلل ةريمم, له :ظفبحا ا اهيقف اذه ده وبأن

 ءانضق لكيوو ايتفلاو ىروتبلا ىف ةبطوقي ةشائزلا زاخو قياثو لإ ددقعبب

 عبسلا بتاارقلاب سانلا ىرقير ف ءاككمإ قراتللا انطرقا درلالاب

 ده هللإ دبع ان أها اهب ارق دنأ ىريخا + ابيجدع اطبض اهطبضيو

7 | ٠. . 

١101 



 2 لذ ف ب :باسحلاب :اوبصب

 1 1: هج سلال
 7 7” كا" 4 >3

 اا 7 ديا - 2

١ 5 55 
 0

 5 2 5 . 5 < 1 0 0 1 3 نسي ا
 ةيركدرلاج

 ١ 011 ايوا دعنا ديل بلا .ناكطا قيقا القسو ميغ -نيلاو
 موي هع نثدو هللا  همحر : ىيقوثو 7 نبا لاق معو ةنس اذه دج

 ّىضاقلا يلد ىلصو ٠ع[ ةنس نضمر رهش نسم رشع سساشلا ءاثالثلا
 'نيرهشو ةنس مهإ دنس تناكو ةملس ما ةربقمب هللا دبع نب سنوي

 قب دال لييبا هيلع راجل: تدر ةفيعا نإ فقويم : تميس. نا اعز
 اثالث هعلعب ى غتسكتإو هتيوطر تك هنفو هتوف تادهنافظيقلا ةراهسإل علف

 * هللا همحر. ةيحمت  ىضق 7
 | ةئاج تدي انو نم ش

 رشات يول ابإ ايكيءةةيطزق. لخا قيما نادغسر نيءاد" نيداللا دبع
 هللا دبع نب. سنوي .ىضاقلا بداكو ةبطرقب . عماجلا دجسلاب ةالصلا

 افيفعأ ناكو طورشلا:دقعي : ناكحو اياصولا ذيفنت ىلع مهنماو هلبق نّسو

 موي ىفوتو ةوشرلا انايو ةيدهلا لبقب رشبلا قلطم قالخالا ا
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 مدد ديقفلا 8 ن2 ملذف 4و وهو نيك 5 ىنحد ةيطرق اا و



1 

 ىنباو 1 دسأ ندب د يبا نم حامس هل ةعامجا مايا ةبطرقب ىنيتفملا

 دعب ةبطرقب روهج نب مزلا وبا ةاضقتساو امهريغو ىناردولا مساقلا

 اقل ردص الو درو 3 ءاضقلا 6 بم نكي مسلو ناوكذ 0 نركب ىبا

 ودا هبا هفرص مث ةقيقح ال اهب 9 ةرثا د امثاو ةتفرعمو ةملع

 اهيف ددرت ةبعص طلوبذلا ةلع 0 ال الماخ ىقبو 5*2 ةئس 0

 نينثالل موي ىشع ةملس ما ةربقمب نفدف كلت دعلع نس ىفوت نا لال

 مليصلا [258 ةئس نم ىلوالا ىدمج نسم تلح ئلبل : ارشع فيقع

 ةنايصلاو ةفعلاب هيلع اونثاو سانلا عمج هدهشف سلدنالاب ةروهثملا

 نغسل (ءاضقلا 2 ةلاينع للام تناكو اهنود وا َ نيعبسلا هس ناكو

 5 ىنكب ةبطاش لها نس ىناَعُم ند نمحرلا كيد ند دللا ليغ

 ىباو ىليربلا مساقلا ىباو راخمفلا نب هللا دبع ىجبا نع ىور دمحم

 ذخا ءاملعلا بحدصو اهيف 2 قرشملا لل ةلحر هلو ربلا دبع نب رمع

 تو هنع س اغلا ىفون ةريغ لاق ىرقملا ةر 5 اماع هرم هلو |عورع ةخس
1 

 (ةيامعبر أو) نويسمخو نجل هل نوعش ل نوع نيقب يلا ىثاعم نبا

 « دهازلا زوفس نب ده وبأ هيلع ةالصلاو لص ا هع ماع ةدالومو

 ٠

 قرعبو ةيليجشا نكس ىنيدر ا دا ا نا دمدإ ند ليدعس نب هللا دع

 0) عمضو ى هراخبلا ىيعاص ةئم عمس 0( لويذ



 0 رومي

 70 ا
 عا ظح هلو ةوالفلا لها نسم اناا 4 ناتكو ى ادوماملا بأي

 بالا وبلا مهم ةريغو قرشا حومشلا (نس) ةدع نم عم ملعلا نم

 56 جررخ 7 دنع بدكو ةوارظنو. ىديبللا دهم: نين نهحرلا دبع

 ظ عورع ةنس نسم لوال عبر ىف. *ةاور اس ىل ز )اجا

 له

 لَها سه قراشلاب  .نزعي ىراضنالا ديعس نب, ىسوم ىبا هللا دبع

 للا دبع نب سنوي ةبطرقب ىضاقلا نع ىور دهم ابا ىنكب ةلطيلط

 ىبباو 7 داو دادخلا ل ىناو نوح نسب دمي ياو
 اف ىبضاقسلا زرقغ ناو ىلايجتسنعلا دي ١ نام شاك نب 4

ايجو بيطخا ساب+ 2 نب دي
 0 و انالرغلا ىلا ال نو مهاوس ةع

 "ل نكرم (ةريغو هيقفلا قزاريشلا لا ا ف هتلحر قف

 هللا ىلا عطقنا نمو نيملسملا رايخ نم ناكو [ونطوتساو ةلطيلط

 0 اذهيجتم) ةرخآلا لامعال ُدٌرجسَتو يللا ضفرو لع ورع

 ناكحو ةقيرط عوقا ىلع تام نا كل اًمرحم رشابي مل دلو.الو لها

 ةالّضلا 'عم ةحرقلا ىقن لفل را نيقلعلا ديج كاردالل نس

 نيلاجتم هيف ل) تناك ع مماجلا .ديعسلا 350- قادلا مايصلاو 0

 نباع هللا ضرتفا اس عيمجو مهتالضو مهوصو رما سانلا ملعب ةريثك
 »0 سيم اذن اعضاوتم.هيلغ ىفج نمل ا قلخ 000 ناكحو

 سس يملا ايضار اعئاف ازيا لاملا ليلق سانلا نس بيرق ارهاط

 فكيلذ: نسم ىاف عماجلا نم هل ضرفي ناب ديلع ريشأو سبلماو 8

 3 يضاقلا هيف لسراف ن جحا ال٠ ةلدرلا ىلع رع دق ةرمع رخآ ناكو

 ١ أ يمول ا ص 0

2 

 74167 ا.



 ٠ ْ كجم دقو معن لاقف ةلخر كل تيبدقت هل لاقو اًمجلا نب. ديز

 هيف تنإ ىذلإو كلذ لل .ىكل ليبس الو ةلفان هذه دل لاقف هللا ءاش نا

 ةخس :ىفوت نأ 3 اهيف ثكيف ةاطيلط نم جورخلا نع هعنمو دكحا

 ماعلا نسم لاوش عا نافو يجناك هريغ داز رهاطس نبا ةركذ ع5“

 + هتزانجل سانلا لفتحاو
 ظ 4

 لا دلل رلأ ديع نب دج نب هللا: دبع نيديسفسوي نب هللا دبع
 ابا ىنكي اهريغو ةيسنلب هيدا عم نكس ربلا دبع نب رمع ىبإ ظفاحلا

 ىباو ىرفعجلا ديعس ىبا نعو ههبا نع ىور ةبطرق نم هلصاو دهت
 بدال“ لدا نم ناك لاقو ىديمعلا ةركذ مهريغو ىودهملا سابعلا

 نيسمخلا دعب تنام ءاخذنلاو ملعلا ىف مدقتلاو ةعئاذلا ةغالبلاو عرابلا

 21 .افدالب لها ضعب .هل ىندشناو هلئاسو سانلا نود دقو ةثامعبراو

 فرط ناثع كيل سبْحاو المات نربكت ال
 ١ تكقثح ناديُم ىف كاّمرف ُهتاَسَرا امترلف

 « ذهارلا _ ييطقلا يلع ,نإضصو عدم ةدس ىفون انبححصإ صعب ىل لاق

7 1 

 ةيسرم لها نم ناحرش نباب فرعي ىردبعلا ديس نيب هللإ دبع

 دقع نقي ناكو ةريغو لقيم نب ديهلولا ىبا نع ىور دهت ابا ىنكي

 هيلع سانلا لوغ دق ديفملا هام اهبف باتك هلو اهللع فرعبو طورشلا

 ىبحي نب ده للا دبع) وبا هلع ىور هحرش ف نسحد بانك هلو

 ش ٠ ظ * مهريغو ) ىرمدتلا

 انإ ىنمرعلا



 57 'ء

 5-5 ظ 0

 ةلطياط  ىلعا نم نذولا نبابب فرعي ةرفاعلل شيلد نبا ها ظ
 لها نم ناكو هريغو ىكتملطلا رمع ىبا نع ىرور ده ابا ىنكي

 بادالو راثالو * ثيدحتا هيلع بلغال ناكو ربخلاو لضفلاو ملعلا

 ال ناكو هنيب متلي ناكو دطخب اهلج بتكلا ريثك ناكو تاءارقلاو
 جورب ملا ةرورد ناكو هتيدابل وا هتالصل ةعمج موي 34 الا هنم برخب

 «رهاطم نبا و 6٠ ةس' ىفوتو ةهنم سائلا عمس 0 طو

15 

 ىور) دهن ابا ىنكي ةيسرم لها نم نوره نب ديعس نب هللا دبع
 ابيطخ ناكو امهريغو لقيم نب دهلولا ىباو ىكنملطلا رمع ىبا نع

 (« ريدم نبا هتافو ركذ عا ةنس ىفوتو عماجلا دجنسإلاب
+4 : 1 0 ْ 

 رالكشيو ىرالكشبلاب فرعي ىومالا ديعس نب ديت نب هللا دبع)

 نع ةبطرقب ىور (دهم ابا ىنكي ةبطرق نكس نآيج ىرف نم ةيرف
 زاّرقلا نب نمثع ىباو لبان نب صفح ىباو ىليصالا دمحم ىبا
 ا هك نم دمحا نب ديعشلاكبعا 01 ناسرلا ع 5 0

 ىلطيلطلا ى بحل. نسب فاخو ىبيجحستلا ركب ىبآو -

 ىعفاش ةدق أعبت 0 أميف ةقث ناكو مهريغو ىلا 5

 ةردغو ا ونأ ةلع كىور هر 5: ةيحرب 0 ىب قوي

 , ف عبمجج#) ) باوص نب مساقلا ودأ ددع انربخاو خوبشلا ةاج ىس

 بلا موي نفذو هللا ةمحر قنوقو ةطخب (كلذز ذل زاجاو * ةئع 2-3

 2861. لل.



 ا وبا 00 سبرلاب نثدو ممن دس 00 رهش 0 نمداسلا

 كف اهو هجن راك ب لس هد 35 ناكو ىلوقعلا .نمخرلا دبع

 2 ؛ « نامح نبا ىكلذ

 ظ 3 ] ا
 ىزهقلا دحاولا دبع نب قلل ضنا نإ دينيس يبا نبا نا للا دع 13

 ملعلاو ظفحلاو ةفرعملا لها نسم ناك دهم ابا ىنكي تنوبلا لدا نم
 5 تاتيح وهو ماكحالاو قئاثولا ىف نسح تلبخما ولو مهفلاو

 ”ريغو هينا نسع ةياور هل تناكحو اهرض 001 رك ينل ةضيإ راضتفلاو
 تا ا ةنسا ةرذخالا ندد م نولخ عبر ال ا

3 70 0 
 52005 0 خاثبلا نباب فرعي ل د ا ب امم
 ىرقملا بلاط ىبأ نب ىكم ده 0

 نب هللا دبع ىبا نم عمسو دباع ىب هللا دبع ىلا دادحلا ىلع ىباو
 ناقواعرو الضاف نيد ةبطرقب اقلاع . . رواش - نابكو. ازهنك 1

 08 مب ىفوتو ةعف ايتفمو جرف نسب هللا دبع ىبا ةيقنال انحاص

 راج لإ قنربخلا امهف 6 ةنهس ةرخآل ىدمج نم نيقب ثلثل

 '*« ىضاقلا ل نبا طخب هقارق مث ؟ ديثفلا

 ع
 نإ 27 ةلطيلط افلا ن م ىرجخكا رهامج نب 5 نب نق ديف

 لحرو انهريفو راختفلا نب مه/ دبع لجل اولكر هني نع ىوز دهم
 نيا م رفاونظح هل ن اكو ةروغو رذ اقل 7 ىررف اجاح

 "و رهاطم نبأ ةرك كد عارم ديس 5000 قليلا ّمقإو باسحلاو



 يك ليل
 20. لارا

 86 مالا

 ع
 ةبرلا: نكس .ىلظيلط :ىقفاغلا رهزالا ئبا نب :ىلع نيب ؛هللا دنع“ '
 ىعوطلا ركب اباو ىورهلا رد ابا قلو 0 ا ايا -ينكالاب

 دنع سانلا. ذخا مهفلاو ءاكذلاو ةفرعملاو ملعلا لها سم: ناك ير

 زقو لج هقلاخ مسا. نسم مسا ليرد ناو دبعب ىمستي نإ رادخاؤ

 هلعف . نم اباوص كلذ نكي ملو.هخيش دمحا نب دبع رد. ياب اهيبشنا

 »+ ريدم نبا ةركذ (ةثامعبراو) نيتسو ثلث ةئس هللا. ههحر .:: فوتو
 ظ ا 3 اا

 نم هلصا .ىبسلدت ال ىميتلا برح ند مزح نب دهم نيب هللا دبع

 ىنكي رصمب قس كثرهغم نب * نسضعلا ونا هد ىقريخأ أميف حار ةعلق

 ابا رضمب ىقلو جو قرشملا كن لجر مساقلا ىبا نع وز رز ةعلابا
 كلملا دبع مساقلا ىب١ نع ىورو ىسلدنالل ديلولا نب هللا دبع ذيحم 5

 ركب وبا ا هيقل قرشملا لاجر نم ةعامجو. ىثمثلا قد م
 تناكو ةلطيلط .نم هلصا نإ ركذو (ةنع ىورو) 0 دبع نب ردامتجا

 دق نمل اكراشم ناكو ةزدلحو تنذأ 8ةلنع ناكو ةياورو ةيانع هل

 وبا 00 لاق مهجهثاوعل ايضاق مهب ةربملا ريثك ,سلدنالا ىم

 ىنثي مههربا نب ىلخ مساقلا ابإ ىرقملا (ثعمس) ثيغم نب 0
 دعفي رسنب هبجتس.لإقو هركذب عقرير ماو د8 سا
 قيعش مارح نع لالخ نوعا وم رمل كنا قرع

 قولا ثتايناغلل نإ ريثما فوضت وت نارقلاا قبس
 ١ « ةئافعبراللو نيتسلا وحسن ىف رصفب ةتافو ثتناكو

101.057 



 دل 1 لق نسم دعم نب ”فيرظا نب دنع نب هللا دبع

 نب سنوي ىضاقلا نع ع ةبطرقب ىور فيرط نب ديلولا ىبا انخيش

 ىباو ىنبطلا ناورم ىبناو هللا دبع نب جارس ىضاقلا نعو هللا دبع
 اذحلا نب رمع ىباو باتع نب هللا دبع ىباو دمحم نب متاح سافلا

 نب دهن ابا ىفلو اهيف جدد قرشملا كل ةلدر هل تناكو مهربغو

 انهيش هنبا ديلولا ىبال ةزاجتساو عع. ةنس هنع ذخاف رصمب ديلولا

 ىالتخالو مهيلع رركتلاو حويشلا ىلع عامسلا 52 ناكو هزاجاف

 « كلذ ركذي هنبا تعمس هللا همحر شسيطلشب ىفوتو مهبلا

 ا 0 >
 ابإ ىتكي ةقلام لها نم ىدابنلا نباب ىرعي دمدا نب هللا دبع '

 بادالاب ايلاع ناكو اريثك ىليلالل نب مسأفلا ىبا نع ذخا دج

 نبا ىلع هدقتنا اميف مزح نب ده نا ىلع در هلو راعشالو تاغللاو

 نميلس نب ده هللا دبع وبا دنع دخأ ىبنتملا رعشل هحرش ىر ىليلفالا

 : <« هللا همحر انخبش تا

 ظ |
 بحتص ده ابا: ىنكي ةبطرق لها نم ىطيعملا د نب هللا دبع

 رذ وبا هل زاجاو ةريغ نع ذخاو هب صتخاو بانع نب هللا دبع ابا
 ل00 ١١ قنات رهش انيد الساف الهر" ناككو ةازأ اس ىرربلا
 رهش ىف ىو مهنامهبو مهجتئاوح ن تان كرات الجر ناكر
 / # 1219 ةلاس نضسمر

 ٠١ ىهاثبلا
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 ةبطاش لها نس ىرفاعملا زوفسم نب دمحا نب زوفس نب هللا ذبغ

 هيف دهز مث اريثك ربلا دبع نب رمع .ىبا نع ىور دهم ابا ىفكي

 مامت ىباو سابحالا بحاص نب ركب ىبا نعو ناطلسلا هدبححصل

 مهفلاو ملعلا لها نس نأاكو مهرجغو ىرذعلا سابعلا ىباو ىنيطقلا

 ةركحذ 00 ةئس ىفوتو هل كلذب اروبثس دهزلاو عرولاو حالصلاو

 . # ريدس ني

11 
 ىور ةيليبشا لها نم ىريذحلا رماع نب دمحأ نب ده نب هللا دبع

 ققوتو هدلبب ارواشم اهيقف ناكو ىجابلا دمحا نب دهن هللا دبع ىبا نع
 * ريدس نبا ةركذ 61 ةنس

| 000 

 نب * ليعمسا نب ده نب جرزخ نب ده نب ليعمسا نب هللا دبع

 0008 سيلدن الاب لخادلا كثرح 5 * ليعتتسا ند د نب جررزخ سمج

 ىباو هيدا سع ىور ةيليبشا لها نس ده ابا انكي بسنلا 85-

 ىباو فاجيرجلا حونفلا ىباو ىناشرملا ورمع ىباو ىجابلا هللا دبع

 ركب ىباو ىريربتلاو ربلا دبع نب نمع ىباو ىنالوخلا هللا دبع

 هخويش ةدعو « ريثك مههريغو ىقاثبلاو رهز نب رككب ضار ىثارعلا
 نيلدنإإلاب .نايارماو الجر وجو ةسوخو ناتتأس مسالا 0[ 0

 ملعلاب ةلماك ةيانع هل تناكو قرشملا نم مهينس ةءاعج هيلا نركا

 ماكح الآ ى ارواشس هتقو ىف ءاهقفلا ةلج نم ناكو هعمجو هتياورو. ةدهيقتو

 وبأ دحع تدم دقو اريثخ ع سانلا د هتداور 6-0 86 ةهثر ضخ



 ؛ 1 ميكب 700 5 52 00 للا
 مينا زراعي ف ا 3 .٠ 3 داريا“ 4 : :

 . ١ ,  7ا -
 , 7 -1 37 "“ 6-0 5 م 3

 ا 1 رب| اود نم ؛دع.ايربخأو ةريغو ئرقملا ىسبعلا نمسح

 | ١ ىلع 2009 نكي اغلقت دقو'امضريغو ديم قلب سرك ” نسحلا وباو عِوْبْرُي
 2 ريدم نبإ لاق هيلا ةانبسن امس اريثك عمجلا اذه ىف ةخويش ءامسا

 ' ةياهلا نبل لاوشا ئف .هربغ داز ةيليبشأب ا هللا هم-حر قوتو

 يع تعال قس ىلوالا ىدمج ى هط#ب ؛هتارق اميف :دلومو

 .(ىلع ني) دج نب هللا دبع نب دمحا نب ده نب ىلع نب هللا دبع
 دهم ةدج نع ىور ده ابا ىنكي ةيليبشا لها نم ىمخللا ىجابلا

 ىثوتو انبخويش ضعب هدع انربخا ًالضاف اهيقف ناكو ىجابلا دمحا .نب

 ظ * ريدس نبا ةنافو ركذ اله ةنس نضر قف

 ظ 1

 0 بال نبيا تيفي سم. نينا دم نس: للا دبع
 3 ربظنش نب قعسا ىبا نيبحاصلا سع ىور دهن ابا نكي

 ىباو ىنشخلا ميهربا نب دهير ده نب سوُدُيُعو نوفيم نب رفعج .
 دبع 0 يىوخرلا نب ركب ىناو هللا دبع. هنباو نينذ نب قزطلا

 ىبا ىلع عمسو مهريغو رصخ نب فسوي رمع ىباو رابخمفلا نب هللا
 ارمع اذه ده وبا رمعو ةنودملا راصتخا ى : هبادك يذاربلا مساقلا

 نيون "اور اين انخويش ضعب هنع انربخاو ذنم سانلا عمسو اريثك

 . © ةئايعبرالو نينامثلا رشع ى هلا همحر
 اع

 يضل اولا أب فرعي ىيصحجلا نواز نب .جرخ نب هللا دبع

 5 ور لاشعلا

 اة ل



 ل كك كا 06/2 11

 8 ١ 01 اب 0

2 .* 9 

 , دع 31

/ ١# 

 1 ظ ها
 17 بلاط نباءنب ىكم دحص ضل نع يور دم اجا نيكي داطلال 0
 نباو ربلا دبع نب رمع ىباو شابع نب دهم ىئباو ىرقملا ورمع ىباو

 ىضاقلاو نولزغ نسب جرف هيدآ نع ذخاو هسار عفرا نباو ليللا قش
 بلغالا ناكو انسل احيضف اننفتم ناكو و مهريغو اهلا ديز ىبا

 ريسفتلاب افراع ناكو بادالو ةغللاو اهتنالو ثيدحلا ظفح هيلع

 ريسفتلا هيف هيلع ارقي ١ لَ سلجم هل ناكو ايتن ناكو اقلغم وعاش

 اضبقنم ناكو ةريثك ثيداحا هظفح نم شنيو هيلع عاكتي ناكحو

 انخويش نس ةءامج دنع انربخاو رهاطم نبا هركحذ هتهب .مزاي انواصعم
 ىضقتسا دف ناكو هللا همحر نينامثلا ىلع فين دقو ااعملا/ هنن قفوتو

 « اميدق ىشقولا دهلولا ىبا دعب ةريبلطب
0 ْ 

 ىنكي ةيسرم لها نس ىراصنالا ىسي نب لهس نب هللا دبع |
 دمحتم ىباو ىكتملطلا رمع ىباو ىرقملا ورمع ىبا نع كخا دج ابا

 جور.60+. ىبا نع*ناوريقلاب ذخاو قرشملا ىلا لحرو بلاط ىبا نب ىكم

 ناكو اهنألا ىنميلس ىنب ديك هللا دبع ىباو نويفس نب (دهف) هللا دبع

 انهيش تعبسر ةعضانيلعلا ذحإ اهنا افرع ايظرطر تلا 1

 رطن نم ةُدْنَرِب هللا همحر ىفوتو هنع ذخا هنا ركذيو همظعي رحب ابا
 « 86١ ةنس ةبطرق

11 

 مب نفر .نرعبو دهع ابا ىب دكد ةناج لها ن دلل ىبا نب هللا يع

 0) أمه 8 0( ليف .

20-0 



 0 را جالا 0 جيحلاو ملعلا لقا سن ناك ا 6

 © ريدس نبا ةركذ ع8 ةخس قفوتو

1 

 00 لها نسم راتفلا نباب فورعلا دهن نب رمع نب هللا دبع

 هذيلا لَخَرو ةيقفلا باتع نب دج هللا دبع با نع ئور دج ابا انكي

 ميقلاو ةفزعملاو :ملعلا لها نم ناكو باّرغلا نب رك ىبا نع ذخاو
 نتطفلاو لتفلا ىف ةدلب .نويع نس انيع ناكو ملعلا .نونف ى ةكراشلاو
 دبححض هنا ركذي بانع نب ده ابا انخيش ثعيسو مهدنع امظعم

 .نجحسلا ىانللا همحر ئفوتو ةفرعملاو ءاكذلاو لبنلاب هفصيو هيبإ دنع

 د عراب 2 ةدلبب

16 

 كم يطلع للا نب ئرحلاا دن# نب زيرعلا بح نب هللا دبع

 ركب ئباو ناوخ:نب ناورم ىبا نع ىور ديبع ابا ىنكي بطرف

 ردع وبا هل زاجاو ةيرماب هنم عمس * ىرذدلا سابعلا ىباو ىفحدصلا .

 ةعساولا كنادالو ةغللا لها . نس ناكو ىهريغو * ظفاحلا ربلا دبع نبا

 يابس 2 ابكشمي ناك أب اممهتم بدكلا ليمج هبتك امل اطباض

 هللا همحر ىفوتو هفيل اوت نم كلذ ريغ 000007 سانلا خا مالسلا هيلع

 *« ةيلس مأ ةربقود نذدو [عملا/ ةرس لاوش "و3

 8( قرشملا كل



0 

1 

 ىسسوس نسب هللا دبش نسب ف نسب نوخرف نب (نايح نبا هللا دبع

 ةيسنئلل نكس ىشور , 8 ىراصنالا نايح نب نودمح نب 008 نبأ

 هرمع ئباو اريثكح ربلا ديج نب ريع ىبا نم عمس دم ايا ىنكسي
 اضفلا ىباو ىليلفالا م ساقلا ىباو ىسقافسلا ركب ىبا نب ندثع

 مج اهعدجو وكلا 1 8 ةيلاع ها دل تدلك مهريغو ىدادغبلا

 3 1 هد 0 0 | دم

 احن

0 

 ةيلسشأ١ لها نيم ع ”رقاعملا 8 ردلا نب دمحأ نب ده نب هللا دبع

 رعلا نب ركب ىبا مامال ىضاقلا انخيش دلاو وهو ده ابا ىنكي

 ضاقلا نمو روظنم نب دمحا ند ده هللا دبع ىبا نم ةدلبب عمس

 انقل نأ ةبطرقب يوي م 0-8 ىبأو روظ د رب ىبا

 8 جارس نب كلملا دبع ناورس ىباو هيقفلا باتع نب (دمعتن) هللا

 9 ىببا هنبا عم قرشملا لل لحرو ةاور ام ربلا دبع نب رمع وبا هل

 هدفا نم رصمو زاجدحاو قارعلاو ماشلاب عمو جر اط حلا 5

 هاورو اريثك اماع هطخدب بتكو كلانه عامسلا ىن هنبا ككراشو ةدع

 »0... د مدقتلاو ءاكذلاو ةءاربلاو ةغللاو ةعساولا *بادالا لها نم ناكو

 ةباتكلا لها نم ناكو اهعيجسمو مولعلاب نانتفالو رعشلاو ربخلا ةفرعم

 قرشملا نع افروصنم ىفوتو ةلالجو ةنايص اذ ةظقيلاو ةحاصفلاو ةغالبلاو

 3 مخ ةكف ةدلومو 1 كا مرتع قف... ىصمب



 ش 0:
 ىنكي ةطسقرنن لقا نم شئروف نب ليعيسا نب. دهم نب هللا دبع

 اروقو ناكو ىدنقرم-لا رثفلا وباو ىسقافسلا ورمع وباو ىكتملطلا
 ناك ةركس نب ىلءوبا لاق لئاسملا ى هيلع رظونو (الضاف) القاع أبيهم
 ئتاضق ى ةريشلا درهم ناكو هدلبب ىضقتساو ةدنع رضعي نم مهفا

 « [290 ةنس نم رفص ىف ىفوتو 2[ ةنس ةدلوم ناكو

1 

 ماتلا ملعلا لها نم ناك دهن ابا انكي ىليبشا ليعمسا نب هللا دبع

 عابتاو رظنلا لل هيقف ىف ليمي ناكو ه هقفلاو ثيدحلاب ظفعلاو
 امضق ىلوو ةدم ةنكسف برغل لل برخ فشقتلا لها نم ٌفشدحلا

 ناكو 90 ةئس ىفوت نا لل اهدلقتف ةرضحلا ءاصق لل لقت مث تايغا |
 كح نمل لوقو ناك ام اريثك ةبطاخمملا نسح ةريسلا رركشم

 لا ناقيتطت هلو نجسلا لا ىديس ديب اود ناوعالل نجتسلاب' هيلع

 وبا ىضانلا هيندافا املع تّنلُص ديز ىبا نب رصتختمو ةنودملا حرش
 عا ضايع: نت: لظفلا

 رس

 نب ريشب نب فسوي نب مههربا نب هللا دبع نب مههربا نب هللا دبع

 ند ىرفاغلا ليحارش نب ديعس نب ىضاقلا دمحم نب ىضاقلا 02

 مكحو دباع نب هللا دبع ىبا نع ىور دهن ابا ىنكي ةبطرق لدا

 8( قذحا



 5 . دي ها را
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 أيخدعم ناكو مهروغو اذا نب رمع ىبأو د نب مناحو دبي نبأ

 ركذو ةأور اني ضع نة سانلا عجبسو حويشلا نسم ةعامسو ملعلا دويقتب

 قدجو لو د ةقيرطلا نسح ناك لاَ ديعحدص هلأ زوفم نب 7 ظ

 طوس تارقو مداقن ف وحتت 9 هددت رهتحد ودو ملعلاب ءانتعإ ل

 0 | سشيمخلا ةليل ر +هثمد نب ند ودأ قوت ىرقملا سفك دأ 90

 جلل مأ : محا ندذدو 0 قا وفم مرحدملا 0 نيش كليفغل ليللا

 « عع ةنس ةدلوم ناكو هللا ديبع هنبا هيلع .ىلصو

 111 ٠

 انكي ةبطرق لها 5 0 ته نب دهيعس نب هللا دبع

 ناكو :قزقملا بلاط ىبا نب ىكنت و نا نع نال |[ 0
 دابعلا داهرلا دينحاأ هللا هميحرد اب ا 0 أرذ لرعمفم و 0 رخآ

 ىضاقلا ىنربخا د مههثاعدو مكخادرا تكربتي نيذلا ءالضفلا ءاحلعلا

 اذد 1 ودأ ىلندح لاف د رجث هللا ةمهحر جالا سس دمحأ نب دي

 هيقفلا ناطقلا 00 نسب كك ندب دومحأ مص دأ درح نئرركت لاف

 لاقف نككقاخ ل نسحسف 01 نأ ديرأ ىب ذأ لاقف لجر ديلا ى 02

 ىارذ يفدلا ىف. ربسلا ى ل لاقغ## هلأ [ضنإ اص ل ا 1

 * 06. ع هللا ةمحر ىفوثو مالسالا ىلع كا

 سم ظ
120107. 

 كافر و د06 ابا ىنكي سيلفا ل ادا نس ىبهجتلا ى ندعي ند هللا لادع

 تاءارقلا ىرقملا ىساعملا هللا دبع ىبا نع ةاطيلطب ذدخإ قئشحولا ' نياب

 ركب ىباو رهامج نب ده نب دح رحب يبا نم اضيا اهب 0

 اا ل ةكدلاو ةفرعملاو كفل لها ير ناكو مهردعو دي نب مزاح



 .نياتك رصيجاو هتفرعم لاس كب لدي باهشلا حرش ىف نسخ

 2 مكر ا مو 0 ريو ع
 *» : 7 ١ 85 ا ذياب 1

 0ك موا ع ١ 2 1 1 لا 7 :

 ماكحا ىلوتو هتاعومجهم نم كلذ ريغ كل ِكِرْوف نبال نارقاا لكشم

 « 5.6 ةنس هب ىفوتو ةريسي ةدم هب ماقاو ةرمع رخآ ىف شيلقا هدلب
 : مينا ا

 ١ لها نم ىلكرلاب فورعملا ىبدجتلا َقَرُذ ني دهم نب هللا دبع
 دهلولا ىبا' نع ىور ده ابا ىنكي ةبطاش (نكس ةطسقرس لمع ةلكر)

 | ني.اليس نيا نيجرلا دبع .ديز. ىباو:نامح نبا قاورش ىباو ىجابل
 انيحتصا هنم عمس بلطلا ميدق بدال لها نس ناكو مهريغو ده

 ٠ 0|[ ةخنب وفولو ةوقتوو

11 

 ىور ده ابا ىنكي سويلطد لها ن ىحعبصالا كلب ىنب هللا دبع

 هديب ني هللا دبع دهب ىباو تا ىسوم نب ده ركب ىبا نع
 ردعو اضبقنم أافيفع الضاف ةاور أميف ةقث ناكخو امهريغو زارخلا نبا

 ةثاهسمخو نب رثعلا دوداح 13 ىنونو انيكحدصإأ ضعب هنع دخإو نسأو

 يب [ةإلا/ ةئس 'ةدلوسو

14 

 نس ناك ده انإ ىنكي ىطسقر س ىرقملا سيرد نب هللا دبع

 ىلع ابا عمسو مكح نب باهولا دبع نع هدلبب ذخا طبضلاو ادالل لها
 هإ5 ةس ىفونو ءارقألل اهعمج ى.رّدضتو ةنبس نكسر ' ةركس نبا

 # ةيلِع نارقلا ارذ هنأ ركدو لضفلا وبا ىضاقلا هين دافإ

 7 73 :. شهشيتل#



 كوب

20 

 ابا انكي سويلطب لها نس ىوخنلا ديسلا نب دم نب هللا دبع

 ندب مداع ركب ىباو دهم نب :ىلع ةهخا :نع ىور ةيسنلب نكس دنع

 مهريغو ئناسغلا ىلع ىباو ؛قارولا دهعس .ئسبا سعو تيدا توي
 اهنقرعم ىب اسدقن انهيف ازتتسم تاقللاو بادالاب املاع ناكر
 نسح .ن 012 دكم نوسبتقبو هيلع ن ةبو ديلا شانلا .عيتجي امهناقتاو

 باند أهنم تا انك دق اطناض ذك هلع نيقلتلا لبدج ميلعتلا

 تابسالا :نإ اء ةيبختلا باكو نانكلا همز 20 ف باضتقالا

 نس كلذ ريغ لل اطوملا حرش ف نانو ةمالا نالدحآل ةَبجَوَملا

 ٌرؤاطلا وبا اندشتاو ةرْم ريغ ةقللاو ةاور انس عيمجب انيلا بك هفيلارت

 شقت :ديشلا نب ديم نبا ”“تدعتا لاق اعبكئاتع تكرر

 0 ترارغلا كح ةلاسوأو قرت دعب كلا 5 ملغلا ولا

 ميِدُع وهو ءايحالا نم 8 ىرثلا ىلغ سام وه وذو تيم ل وذو

 « عاج ةئس ةدلوسو ه[[ ةنس نس درفلا بجر فصئتنم هللا همحر ىفوتو
595 ( 

 نب

 ىور ده ابا ئبكي * برغلا نس *ط نيرتنش س ةلصاو ةبطرق نكس
 نيد ةم عمس روظنم َّنَْن 0 نب دن هللا ديع ىبا نع هدلبب

 هتياور نم أرهثك برزخ نب دهم نينا نم عمسو رذ ىبا نع ىرابلا

 جارس نب ناورم ىباو ده نب مقابح مساقلا ىبا نم ةبطرقب عمسو

 ةيليبشا لها نم نميلس عوبرت نب ليعس نب دمحأ نب هللا لكبح

 اهل برغلا نم هد رمتكس

561.71 
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 1 1 ع ةراجاب ىرطعلا سابعلا وبا هيلا بهكو ىناسغلا ىلع ىبأو

 ظ نيلدعلا رصبي هتلقنو هلاجر .ءامساب افراع هللعو ثيدحلل اظفاح ناكو

 الع هطخب بقكو ةاور اميف (ةقث هبتك انل) اظباص .نيحرجمملاو مهنم
 ةتبححضب عفتناو هب ضتخاو اريثك ىناسغلا ىلء ابا بحسصو اريثك

 ءاكذلاو ةفرعلاب هفضيو هقح فرعبو هلضفيو همركب. ىلء وباا ناكو

 بابكو اظرإلا دينايإ ةفرغم ىف ةيغبلا جارس اياب ات باكو

 ردغو ا نب ع لا ضم ا 0ع 10
0 

 ةاور اه ةهطغد ايل زاجاو ةثيدح نم سلاجم هيلع انارقو أهضعب اغلوان

 مود نم رصعلا ةاليص ردا نفدو ثبسلا موي هللا دمحر ىفوتو دب ىبعو
 هيلع ىلءدو ضبرلا ةربقوب ندفدو هزم ةكس رقص نسم عساملا نذحالا

 # ىربخأ امهف عع ةئس ةدلوهو عبصأ ندب ده ىضاقلا

1 

 لا 0007 ١١ ضارب قرقلا ىسبعلا نسحلا. ابا نع ىور دج |با

 ةعامج نم عمسو دج نب ,مزاخو ىنأسفلا ىلع ىباو ىل ركذ اميف رف
 مولع ةدع ى_ اندفتس ناكو.ةلماك ةيابع ثيدتحلاب ىنعو.انخكويش نم

 « ضبرلاب نفدو هز ةلمأ رغص قف. ىثونو ناقنالاو ظفحلا عس

1 

 ىنآ نباب فرعي ىشخلا دمحا نب هللا دبع نب ده نب هللا دبع

 رفعج ىبا نع ةبطرقب ىور ةجسرس كا نس ديحتم ابا انكب رفعج

 «٠ اعب+ ضم او



: 
4 .“ 4 , 
 ككل

 دعم نب متاج مس اقلإ ىدا نم عسل 7-6 هةقتاو ديقفلا قار نإ دهيحأ

 هللا دبع ناو م ىجابلا دهلولا ىذا نع ىورو ةدحو صخلاملا تال ظ

 نمحرلا كدع ا ىا نع ةاطبلطب فورد ف ءورقلا نودعس نب يدع

 سديم 2 عووطو ربحب# رولا هل لدحرو >> ةعاسا نب دمحم نبأ

 ا ناكو ا أع نب 00 هللا دع ىبا نم ج 9 نا

 أريصد ننقو لها عجمج 26 ديف امك هيعحدصأو كلف -- : نلطففلا 1

 ثيدحلا هنع ذخوي هل اركاذ ربسفتلاب افراع ىروشلا ىن اسدقم ىفتفلاب

 رهو ةملعو هدب رعد ملعلا ب : 00 عفين أو هيذاعم 0 0 لكعدبو

 ةقدصلا رهثك مييف امظعم ةذلد لحا دخع اعيفر راج لدضفلاو ملعلاب

 هللا هدمدحر ىشكوثو لما ةأور اني ةز اجاب انيلا نين 0 هلل ركذلاو

 2 تاتا 0 ةدلوس 2 ةيس .رمب كو ة 0 3 رج نس ك ولخ ا

 باحدبي

 ا |

 دهم ابا ىنكي ةبطاش لدا نم ىربفلا بويا نب ده نب هللا دبع

 دمحا نب ىلع نسحلا ىبا نسو زوفم نب رهاط نسا ىبا نس عمس
 سلدنالا ,قرشب خوبشلا نم ةعامج نم عمو وع ىرقملا 0 *يخورلا نبا

 نبع 3شقق ةانعمسو ل فن ثتييروحا 0 لحو انيلع اهيولك دا ةبطرقبو

 :ةوروتتس ملغ لك 3 سانلا ةنع دحأو زوفم قي * رهاط نسحلا أ

 نب رفعج وبإ هتافوب ىنربخا هرم. ةنس نيعش ربش ى_ ةبطاشب هللإ همحر

 د اهدهاش لأ 3 .وكححمي ا أقم

0 

 ىنكي هلم نم ريح 206 لها ل ى 1-1 ١ نك 4 (ن :انيدلا7» ىييع. د لإ جشم

 8) شورلا «8) ةنخق لدا ف باوصلا 5
1 

 - مم 5-5



 ا راسا سورا املا

 اطعب نآلللا لوى. اسياد هلو ىنغلب اميف تلق رببظ نع دواد 6

 25000007 9مل ا يلا يلا ةدارحعالا

 : ْ يع حسو 00 0

 عم
 ئكدرخلاب عي قولا همس ب ده دب بديع نب لا دن

 احلاض الجر ناكو ةاوس ةعامج نع ذحاو ا رد ا نغ دن ان

 ىرداقلا ىلا بتكو ةدم ةعبسب بطخو ويف دال ركذلا ريثكك

 ةنوايسالا ولف نسساتلا ذخا هيلع ىنثيو ةقدون ةطمختتو# ضانيغ نن لتعفلا

 908 .ر ىفوتو [عهزخ ةخس تدلو .لاقف ةدلوم نع ةتلاتسو :دنع ام ضعبأ هنم

 * رخآلا عيدر نس نيقب نامثل ءاثالثلا موي ىششع نفدو * ةبطرقب هللإ

 * ضيرلاب نقدو ةثامسمخو :نيثاثو : نامث + ةئس نم

1 

 ةبطرق لها"نم ىقفاغلا جرف نب ريزعلا دبع نب ىلع نب هللا دبع

 حرف نب هلا ذب ىلاو قزز نب رفعج ىلا" نع ذحا قف بنآت
 هنع ذا دقو اظقيتم اظفاح اهيقف ناكو مهريغو ىناسغلا ا 5

 ىلع :فيُنُش» دجمسمب نفدو هزت ةداس رخال عيدر ى_ اللا دهحر ىفوتو

 عطخلا

 ع
 ذب

 ١ ةقلام لها نس ىدوحولاب فرعي ىسيقلا رمع نب ديحأ نب هللا دبع)

 ىاسغلا ىلع ىناو :ةيلخ ناو ىبعشلا نك وكلا ا د ابا ىنكب



 لل ا ل
 4 ٠

 َ؟

2 

 و
/ 

 هلا

 مهغلاو ةفرعملاو ملعلا لها ن , ) بملا ناكني 9-0-5 دعلا نسا .ىباو

 ديو ٠ ناو هرعإ ها هللا ةهحجر ققوتو اهيف 2 ةرده ةدلبب ىطقتساو
2 

62 6 
 ( ع عه ةنس :دلوسو ةرص» فك

 1 ظ

 زمع نب دمدحأ نب ىلخ ن ئلع نب هللا دبع نب َنِلَع نب هللا ديع)

 نع ىور ده ابإ ىنكي ةبرملا لها نم ىطاشرلاب رعي ىمخدللا
 ةيانع هل تناكو اريثك امونم 0 ىندصلاو ىناسغلا ىلذ فوبا

 ةأيس نس بانك هلو 9 راوتلاو ةاورلاو لاجرلاو ثيدحلاب ةرهثك

 ةاورو ةباححصلا باسنا ىف راهزالل سامتلاو راونالا سابتقا باتكب

 ةدلوسو ةاور اس رداس عس هتزاجاب انيلا بتكو هنع ساغلا ةذخا راثالا

 ىفونو 20 ةخس رخآلا ىدمج-نم نولخ نامثل را مو ةعبص

 (# ه2. ةنس وحن هللا :هةحر

 يسال اذه ىف. ءابرغلا نمو

1 

 سابغلا أبا ىنكي .ىندملا ىسهسلا ىتثلا نب ركب نب هللا دبع

 مهرمغو درولا ساو قهشر نب نسخلاو ىرجال ركب ىنا نع ىؤر

 نب ركب هببا 007 مي بلاطو ةعساو ةياور اذ احلاص الجر ناكو

 ىف هنع اناذخاو ارجات ةيليبشإ انيلع مدق لاقو جرزخ ن ا هوك ىنثملا

 يب انساب ةخس ةدلوم نا انربخأو 2159 ةئس

:5 
 2 كولا عاجنش نب نمخرلا دبع نم نستعملا نت هللا دبع :

 1 درسا دق خ8 و | | عسشاأو انئفيم تح .دذملا 1 اند 9 ل اف ن نك روجب أين
 9 ذة



 ا 7 000 5 0 امس 5
 ١ , .ةويبب كون لكل يو را 4

 1 5 .٠ ك0 ل 000 هرقل ١ 2" 1 21 9» ١

 5 2 9 0 ل ا 1
 2 ع 8

, . 

 00 0-00 7 عدا نمت نع -ةييراقاإ اذلالع ناكر نلهللا
 ىببأ ملع نم رصتخخم بانك هلو اديبالا ةامس مهبهذ م ىلع وعنلا

 | لاقو جرزخ نبا دلك كلذ ركحذ ىنغلا همساو ازجا ةعبس و ةفينح
 ع را أذل راجاو ةنم انعيست ىلاربملا نب ركب وبا هيلع انهبن

 <* ةحراوج 0 هيدذب اعتمس ناكو عم ةنس ةدلوم :نا انربخاو ااه

7 ]15 

 ذيع ابا نكي «قارهزلانزورمعنب ةكباط ن ”نلنوي" ناب هللا دبع
 ش ريبكلا لهنا تقذ:ةيليبشا نكحسو * خ9 ةئس ارجات سلدنالا مدق 100

 ةيقب رفا حويش نع ةعساو ةياور هم تاق'لا نم ناكح تمو ماعلا تاق

 ناكو بطلاو باسحعلاب ماع هل ناكو هثارظنو ديز ىبا نب ده ىبا

 نينامثلا براق دق هنإ انل لاقو جررخ نبا هنع ثدح امهيف ادفان

 ب ةئسا ا

0 

 نس هلضاو رصم نطوتسا ىسلدتالا ماوعلا نب مهربا نب يع

 ف جررز+ ن ردا لاق. هلضفو ةريخ قلاب ةمالنغ روك اوعد 1 ةئيدم

 « 20| ةناس رخال عبجر ىف ++

18 

 ةفرعس دل تناك ده ابا انكب ةليسملا نس هلصا ومح نب هللا دبع

 تالا“ ةنس ىفوتو اهب هيلع ىرشو ةيرملا نطردساو عورفلاو لوصالاب

 هطخ# ضايع نب لصفلا وبا ىرداقلا ىلا بتكو ريدم نبا هركذ

 اهنم رف مث اهب ىضقتسا ةئاو ةتيس لها نس اذه هللا دب نا هرخذي

 طر رجذف

 5ظ8 لج



00 

 1 ةرجغو عود نب قوس ىبا نع ةداور هل هنأ نكخذو ةيزردلا 0

10 

 دهغ انا انكب ىتبسلا ىدءانحلا حامج نب مههربا نب دللا ددع

 هنا لاقي و (داقتعالو ديحوتلا ملعو هقفلاب ) ةفرعملاو ظفبملا لها: نم ناك

 5 ندكسسو آر هاجد قف ةدح هثروأو ذد ة:ناق لولا رذالبلا برش

 نيلع رفاس أد ١ هل نجلا ىجابلا ديلولا وعدا ىشضافقلا نر سلدنالا 1 | 02 2 /

 دودح فا ىفوتو 5 2و قرشملا ل لَحَر مث ةييعاصأ سيردت

 3 لضفلا ودأ ىضاقلا هيندافا ةثامعبراو نيعبسلا

 “نرح '

 هيقف ده ابأ 00 كاسم نوجرع 7 نب ةفيلك نب هللا دبد

 ليمب ناكو ةريغو نىناسغلا ىلع ىبا نم 0 ديف قدوم هقفلل 3

 1 1و ريغب ىضقتساو مح ديك 3 و نحم اريثخ تت ظبي ع ثريدخحلا 1

 يب مزخع هن ةدلبد ىتوقاو 6 3 ةودعلا 5

16) 
7 

 5 ابا ىذنكبي نميلس نب دواد ند بوله ند 000 ند هللا كبع

 ىبا ير اميدق ةبطرقي دخلا ترهات رع هلصاو نعوم هدقف ىجنط

| 
 يردك حل 0 ادع قر رعش و نامهنيطو» ىدنهلا ناو لني --

 ع ا

 3 لضفلا وبا هد 00

"0 

 تو , 5 : 5 0 3
 نسل لدا يوم 36 |دعوأ| ل . جدو كن مامن ند نلاَع 920 هللا كنيع
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 ين فم 1 1

 نباو ليعمسا نس "ركب رو نم ريعدب (اضيا) عمتسو هذنع هقفتو دياز

 ْ ملعلاو ديا رعشلاو عرابلا بدالاو مانلا دقفلا لها نم ناكو اشولا

 | هيحر“ ىفوت لصفلا وبا ىضاقلا لاق ةياورلاو ةياردلا عمج نمم عساولا

 000 2 ا هندجو اميف هللإ

 : « عام“ قش

 04- ٠

 ! لها نم ىرفاعملا ديبع نب دهم نبأ ىلعُي لاقيو ىلع نب هللا دبع
 ذخاو نوجحمس نب نورمو لبس نبا عمس دهم ابا ىنكي ةدبس

 قئاثولاو هقفلا لها نس ناكحو هريغو بيدالل مفاغ نع سلدذالاب
 قوتو ةتبسب ةاضقلل بتكو سلدنالاب كلذ ى امدقم ةغالبلاو وحعنلاو

  لصفلا ئبا ىضاقلا ل سس باجر لستم * * ةعيجلا ةليل

 ' « ؟ ( صايع نبا

 هللا ديبع همسا نم باي

105 

 ىنكي ةبطرق لها نسم ىوعنلا ىقلاطؤطلا جرف نب هللا ديبع)

 نباو .ىحابرلا هللا دبع ىباو ىدادغبلا ىلع ىبا نع ىور نورد ابا

 ىلاو هلك كلذب ىنعو ةغللاو بدالاب ققحتتو مهثارظنو ةيطوقلا

 5 لصا 38 00 ىبا نسب ةفيلخ نم: هللا دبع مسأ تبث اده

 ىلع نب هللا دبع لاعب هللا دمحو فلوملا



| 0# 5 1 ”7 8 
 000 1# ١

 0 هذ
 "1 >ي

 م 1 ١

 نب ركب وبا ىصاقلا هئسعحتسا ةنودملا راصدخا ىف ادقتم ايابيك

 نيبنثالل موي ىفوتو ىضرفلا نبا لاق دباع نبا كلذ ركحذ برز
 ةرموم ةربقمب اثالثلا موب ةحيبص ىنفالو خ49 ةنس بجر نم فصنلل

 (« مع ةنس ةدلوم ناكو ىناهح نبا لاق

 1 ١

 ن: اب فرعي ىسوم نيب هللا ديبع ني نمدرلا دبع نب هللا ديبع)
 ريثك. ىلء انعم عمس ئشبقلا َح رغم نبا لاق ةبطرق لها سس رسماذلا

 «(مالكلا ريثك توصلا ريهج ناسللا ليوط ناكو 5 وهشلا نم

11 

 ةياور هل ناورم انا 7 ركن أ اهئم نركلا مسا 5 نب دهن نب هللا ديبع

 وبأ هنع ثدح ةربغو هيقفلا ى 5 .ىولخ ندب مساقلا ديبع ىبأ نع

 « هللا همحر مهثالعو سانلا تاقث نم 5" اف ربلا دبع نب :زمع

11 

 ةبطرق لها نم ىطوعلا نيلولا نب هللا دبع نسب ده نسب هللا ديبع

 ريثك اعرو ًالضاف اظفاح املاع هللا همحر ناك ناورس انا ىنكمي'

 سيينكا موي ىفوتو ريخب 4هتوم لبق رشد ةدابعو هقف تهب ىف ةقدصلا

 همع هيلع ىلصو ضيرلاب 0 06 ةنس نم ةدعقلا ىذ نم نيقب عبسل

 ىضاقلا 9 ؛دقتي" دللا دبع ا هللا ديبع هيقفلا
 0 نبأ

 دا

 رغثلا نكس ةبطرق لها نس ىبصعولا موي نإ 101 نب هللا لي



 00 فى ميركُو 9 مل لاصتاو اورو ٍرْدَع دع نم 5 وكس احر دق

000 
 3 700 تيا

 كي 27 مك 2 5 ف
 5 تيقن 4 _ن 7 3 يخت نا

 00 00 1 ا ل ل
0 7 5 

 كو نع ةءارقلا ذخا ىرقملا ورمع وبا لاق « ةريغو ةرزع نب ركب
 ا ن: 65-5 0 نأ ماهر نب دمحا نب رفظملاو ةيطع نبا

 وو دنع انا تبدكو مهأع بدكو ةءامج عدسو هللا ديبع نب معتملا

 اندشنا لاق « اقردص الضاف اريخ ناكو نارقلا ةناع ىندلع ىذلا

 م ا

 ع

 حاجتلا ايا اممم سايلا العجي 0 عوتقو وافق  ىاغ
 دلك هبا ةركذ ع.د ةنس ىنغلب اميف ةنتفلا رد ردا ُ هللا ديبع  ىفرت

 ىرقللا

1 

 لعأ نب ردللا طرفلا لتعم نير هللا يبغا نب.دنحا ني هلاةيبع
 سابعو ىليبشالا رمع ىباو ىليدال/ نع ىور ركب ابا ىنكي ةبطرق

 نيكلاملا تلداذيب ايلاف“ ناكحو مرش ىيح# نب 0 مشاهو تف نبا

 3 00 ااا لئاتتمالا نسح مهثلا ة مهاع :رجككابا امثاف

 ةاالللا  ااتدا نع تاولمملا تنافأا يف اير كمل سما

 نس ىنيقب اسلا ىفوت لاقو 5 اركذ | مدقن أمد ةركذو جرزخ نبا هلع

 ه«.[”الم ةنس ةدلومو نيلاكلا رهان دقو اةعع ةنس مرا

0 

 أهيقف اريخ ناك ةبطاش لها ندم ناحلم ند قفسوب نب هللا ديبع

 8 ماهو

 نا 1 نيكد, ع 0 ل الع قلررش انا ةانصتب

 0 176 كا

 هيب لأ حيت فحم



 ما

 ةثامعب راللو ىنيثلثلا دنع ىفوتو مهدنع ءاضقلا ىلوتو ةدلب لها دنع اعيفر

 «ازيدما لجأ ا
 الرا

 ةيليبشا لها نس طىاجُرُبلا ىمخللا هللا ديبع نب نمثع نب هللا ديبع

 لها نم هتاارقو نارقلا ىناعمب ملعلا لها نم ناك4 نوره ابا انكي

 ملقلاو ىناسللا عملب نسحعلا رعشلا لوقي نمم ناكو وحتلاو بدال

 راما هل ناكو مهفلا بوقثو لقعلا ةححصب افوصوم طخلا نسح

 ةيليبشاب ةريغو هنوب حورلا نب قححسا. ىببا نع ذخاو هقفلا نم

 + هلع ىورو جرزخ نبا ةركذ ةبطرقو

 11 ظ

 ىور ناورم ابا. ىنكي ةبطرق لها نم كلم نب ده نب هللا ديبع

 نب ركب ىباو رصضخ نب ريع ىباو دهت نب متاح مساقلا ىبا نع

 لئاسيلل اظفاح ناكو ةاور اس (ىورهلا) رد وبا هل زاجإو مهرهغو ثيغم

 ءاهقف نيب . ىالتخالا ةوجوب املاع ةريسافتو نارقلا ىناعمو ثيدحلاو

 نم ُهْْيُع مقي ادهاجنم عرولا ريثك امنع اعضاوتم بهذملاو راصمال
 بنع نم ءىشو 0 م ةسوَقهتْلا وأ يلب نصح هل ناك 5 ليوم

 هقوسيو ةعيوصلا كلت ىف دل ام عمجيف رهصع لك ى اهيلا ريصي نيتو
 زوما ى]ااعظاؤعم ةسابل ىر الئجفم ةناكإ 220 عاتبيو ةبطرق ل

 هيقفلا جرف نب ده ىربخا لاق ىاورملا بلاط وبا ىنربخا اهلك

 تلقف بتكلا نم كسمت ام ىل لاقف كلم نبا كل اموي تسلج لاق
 وصل و ل ا ع ا سل سم سل ا سم ساو

 5) ىناجربلا 8) ناورم ) ليوم 5

161.75 



 "مرة ل

04 

 هترثدف تش ناكم ىا هنم فا لاقف ساحنلل نارقلا ىناعم هل

 نم ءاشن ام ارهاظ هارقف هيف ىنضرعا لاقف هنم فص لوا ىإ ترظنف

 لعفف رخا اناكب دخ ىل لاق مث هفخح ى هارقي اناك اقسن كلذ

 ةرق نس تبجممف كلذ لثم لعفن اثلاث اناكم ّدخ لاق مث للذك

 هل مكخ ةقفلا ف نسح رصتخمم كلم نب ناورم ىبالو هملعو هظفح

 ديلولا ىبا ىلع ةانارق رفس ىف ناهرُبلا عطاس باتك هلو ةعاربلاب هيف

 ءاثالثلا موي هللا همحر ىفوتو تارم هفلوم ىلء هتارق لاق فيرط نبا

 ةربقمب نفدو 1٠ ةئس نم ىلوالا ىدمج نم تلخ ةليل ةرشع ىدحال

 هنا نايح نبا دازو ىناورملا طخ نم هتافوو ةربخ ضعي تلقن علك

 ةنس ىف ناك كلم .نبا دلوم ناو ىليقعلا نمحرلا دبع وبا هيلع ىلص

0 

' 0 

 , ىنكي ةفوطرط ىصاق يناه نب فلخ نب مساقلا نب هللا ديبع)
 هنع ذخاو [50 ةنس ةاور ام رهاطم نب رفعج ىبال زاجا ناورم ابا

 ا بجاو نب نسحملا وبا ىضاقلا انخويش نم
11 

 (اهب ةعادجلا ىضاقو) ةبطرق لها نم مُهْا نب دمحم نب هللا ديبع

 موي ةبطرقب دابع نب ده هللا ىلع دينعلا هاضقتسا ركب ابا ينكب

 ةمارصلا لها نس نأكو م18 ةنس نم رفص نم نيقب سمخل ةعبجلا

 ىامم# ال هلهال اعماق هيزحو لطابلل ايصقم هل ارهظم قحلا ذيفنت ى

 مهدنع اميف ةبغرلا ليلق سانلا لاوما نع ديلا دماج مثال ةمول هللا ىف.

 ةبطرقب ملاظملا ماكحا ىد كلذ لبق رظن دف ناكو انواصتم اهرن



 م 0

 ذخاو ناطقلا نب رمع ىبا هيففلا دنع رظانو اهب ماكحالا ىف رووشو

 ىلوتي لزب ملو ةرسيغو دمحتس نب متاح مساقلا ىبا نع ثيدعحلا

 موي هتافو تناكف هلاوحا نسحا ىلع كله نا كل ةبطرقب ءاضقلا

 نبعش نم تيقب ةليل ةرشع ىتنثال ءاعبرالا موب ىشع فدو ءاثالثلا

 هبتاك هيلع ىلصو ةملس ما ةربقمب ةفايضلا دجحسمب نفدو [281 ةئس نم

 + 211 ةنس ةدلومو ىكم نبا ىل لاق هيقفلا دمصلا دبع

 ك٠

 لها نس رصاهم ند دمحتم ني اربلا ني زيزعلا دبع نب هللا ديبع

 نب ده نب ميهربأ مساقلا ىبأ نع ىور ناورم ابا ىنحي ةبطرق

 مهن. "ىكلذب * ينعم“ ةفللار بذال ل سس راكي هر 0
 انربخا سانلا نيب اهدقعل سلجي ناكو طورشلا دقعب ةافورعم ناكو

 ىضاقلا نفد موي هللا همحر ىفوتو ثيغم نب نسحلا وبا انخيش هنع

 +« 28١ ةنس هلبق ركذلا مدقتملا مهدا نب هللا ديبع

 مسالا اذه ى_ ابرغلا نسو
1 

 لضفلا ابا انكي ىقثسدلا نارهم نب ىلع نب دعس نب هللا ديبع

 0 ارجات ةيليبشاب انيلع مدق لاقو جرزخ نب دمحم وبا ةركذ

 ءاملعلا نم ةعامج نع ةعساو هتياورو لضفلاو ملعلا لها نم ناكو

 + م”عإ ةنس ةدلوم نا ركذو ماشلاو رصمو قارعلاو زاجملاب

 نمحرلا دبع باب
 ان

 ىنكي ةبطرق لها نس ىريشفلا ناقع نب نمثع نب نمحرلا دبع



 0 صرب مسأق : نع ىور 10 متم فرطيلا ابا

 . كلانه ىورو "00 ةنس جو قرشلا لل لحرو امهريغو ىيلغتلا ثباث

 اريثك هنم ساغلا عمس ةاور اميف ةثث اصبقنم ادهاز احلاص الجر ناكو

 7 قحسأ وبآو ىرقملا ىلمو ىرقملا ورمع وبا هنع ثدحو هتياور نم

 لاوش ىف. ةدلوم لاق قحسإ ىبا طخب تارقو رفعج وبا هبحاصو ريظنش
 هانكس ىناكو ةثاس ثلثو نيعستو ثس وأ سمخ ةنس فوتو [”[12 ةئس

 ما 0107 وون نايح نبا:لاق نيراقمفلا .عضومب هشار هكوقب
 قيزطلا دوهيلا ةربقس نيبو اهنيب لالح ١ ةربقمب نفدو [*إ5 ةنس نس

 « ةبطرق ىفوجب لكلاسلا

 دهن 1

 نم راطعلا ىيحي نب هللا دبع نب ده نب ىيحي نب نمحرلا دبع .
 مزح نب ديعس نب دمحأ نع ةبطرقب ىور ديز ابا ىنكي ةبطرق لها

 ىاطغلا با نب فسوي نب هللا دبعو رمحالا نب ركب ىباو ىفدصلا

 ندم ةفايإو قرشملا الج لحرو +« ىسيع ىبأو ىفرطم ندب دمحأو

 ىحيملا صفح ىبار ىنانكلا ةزمحو ىطويسالا رسخلا نب سملا

 هنم سأنلا نسا جربو عابدلا رورسم سب ىلءو دادعلا نب ريكبو

 وبا هنع ثدح خويشلا نس عامسلا ريثك ةتياور ىف ةقث ناكو اربثك

 0000000 ل لل قعسإ وباو دع رثكماو ريلا دبع نب رمغ
 هانكس ناكو مؤ8 ةنئس ىفوتو م0“ ةخس نضمر رهش ى هدلوم لاق

 . مركُم دجحسمب هتالصو ةبلعث ريدغب

 الع

 لل 000 005) نب دم نب. عبصا نب دبحا نب نمحرلا دبع



 دولا

 نب ريرعلا دبع ىلوم لياكبس نب ديز نب هللا دبع نب سحرلا دبع

 نسحلا ابا ىقل ىرطملا ابا ىثكي ةبطرق لها نم مكحلا نب ناورم
 فسوي نب نمدرلا دبع هنع ثدحو ةنع اورو ىنطقرادلا رمع ْنِس ىلع

 نع هثدح انب: اهنم نواب ةنس هط ءاهقخا لكن داطل نبع ةييحاؤا # افرلا

 ىمشاهلا عهمسلا دبع نب سابعلا لضفلا ونا انثدح لاق :ىنطقرادلا

 ايثدح : ئبا انيبامك: ف تيجو لاق 1ةرفؤشلا دلل ني اقوم افكد لاك

 هيبأ نع ةبتع 8 نب هللا دبع نب نوعت نع :رعسما نع:لضفلا نب“ دع

 اونسحاف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع متيلص اذا لاق دوعسم نع

 دبع ائربخا هللا ديبع نسب رفع انربخا باتع نبا هانثدح هيلع ةالصلا

 « ثيدحلا ركذف فسوي نب نمدرلا
 كه '؛

 ىفورعملا ىئيعرلا هللا ديبع نب دمحا نب دمحتم نب نمحرلا دبع

 نع تاءارقلا ذخا ىرطملا ابا يكي ةبطرق لها نم طاشملا نباب

 نم عمسو نازقلاب توصلا نسح ناكو ىرقملا ىكاطنال نيل

 ةفرعملاو مهفلاو ملعلا لها نم ناك نسحلا لاق ةريغو مسأف نفل

 اظفاح ةرخالاو ىلوالل نيرادلل ىعسلاو ةكرخلاو سيكلاو ءاكذلاو ةظفيلاو

 لاق هملقب الدم طخ+لا نسح هتوالعل ادوجتس هب توصلا نسح نارقلل

 هيرقو ةانداف رساع ىبا نب دج روصنملاب لصتاو هتنطفو هيداي ٌددوسلا

 ىبا نبا :الوو برز نب ركب ىبأ ىضاقلا مايا ىف. ىروشلا ىلوو

 ةئواو ةيكسا اضقو ةيناطلسلا قئاثولاوةطخو ةطرشلا ماكحا رماع

 8) نع
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 : ةبسحلا| ماكحا ةالوو نهنع هفرص مث دل نهعمج انركاتو روروسو ةْئوُمْرَقَو

 ْ اهلامعإو ةيسنلب ءاضق مل نايج اضقو قوسلا ةيالوب اندنع ةوعدملا

 هكلدا ىذلا رهابلا هباتكك هيف عمجسف همايا ىن عي راعلا مظن هدلقو

 اذفنم ناكو همسر سمظو هماظن لحتناف رماع لا: ةبكن ى بهنلا

 مهحلاصم ىق ايعاس مهل اكراشم هناوخأ روساب اينتعم هماكدح| فل قحلل

 نفدو رماع ىبا نب كلملا دبع رفظلا مايا ى. "و0 ةنس هللا همحر ىفوت
 ناكو ماعلا نسم ةرخآلا ىدمج ىف هريغ داز سابعلا ينب ةربقم ىف

 نب دمحا نب دمحتم نالكشلا ممشلا ةدلاو هيلع ىلصو ةاجمف هتوم

 : نسحلا مالك نم ةترصتخا هب قحلو نيتنس وحسن ةدعب ىقبو طاشملا '

 «ي ده نبأ

 كيب

 نب ةيوعم نسب ةريغم نب كلملا دبع نب ةريغم نب نمحرلا دبع
 قرشا 4 لكر سيلس ابا يكي) ةبطرق لها نم ىشرقلا نمولا

 ثيدحلا عمسو نارقلا رابخأب ىنعو لثبتلا عم حالصلاب رهشو حوهشلا

 ريخلاب افورعم مهفلاو بدال لدا نم ناكو عوهشلا ىلع رركتو اهب
 هنع ثدح ةيليبشا ارخا نكسو سلدنالا لل ىرصنا مث صابقنالاو

 عيمج ىل زاجا لاقو هنركذ ام ةربخ س ركذو نالوخلا هللا دبع وبا
 يب 4 ةنس ةدد طخ هتياور

 * لا/ا/

 ةبطرق لها نم ىوثالا ميهربا ند ديلو نب ده نب نمحرلا دبع

 دبع نب رمع ىباو ىناجبلا داعم نبا نع ثدعح# ديلولا ابا ىنكب



 عسر

 وبا هخع ثدح مهريغو مساق نب فلخو عبصا نب سابعو نمحرلا

 دجحسمب ىأصي و مشاه ىنب رود برقي هانكس لاقو رهظنش نب قحا

 ىبا نم هعامس لصا ىف تارقو ثيدحلاب ةيانع هل تناكو ىئيصلا

 رفعج نب هللا دبع دج وبا انثدح لاق * ظفاحلا مساقلا نب ىلخ مساقلا

 نب هللا ديبع انثدح لاق ىسوم نسب فسوب انثدح لاق درولا نبا

 نو ركصب) لاك لاق نسلس نبدا هلي كتعلرلا لاق لفظا"
 نم هللا لبقتي امنا (مكبتك) رخاوا ى اوبنكا لوقي ثدح اذا لفي

 « نيقتملا
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 ةبطرق نكس ىنفطلا ىميبعلا ىلع نب للا ةدايز نب نمحرلا دبع
 ثيدحتا ىورو 4 كسنو دهزو بداو لضف هل ناك ا ابا ىنكي

 هدلوم نأكو 2.1 ةنس ىفوت هنا ركذو ناورم وبا ةوخا كلذ لاق

 يي |خالا/ ةكس

 نلف

 سيطف نب عيصا نب سّيْطف نب ىسيع نب ده نب نمحرلا دبع
 ىف مساو هل بقل سيهطفو نمثع نمهلس نب سهطف مساو نميلس نبا
 ىنكي ةبطرقب ةءامجلا ىضاق ربلا دبع نب رمع وبا ركذ اذك هدلو

 نب هللا دبع ىباو هللا نوع نب دمحا رفعج ىبا نع ىور فرحا ابا
 دهت يباو ذباع نب ايركز ىباو (ىرقملا) ىكاطنالا نيضلا لل جرفم

 ىباو ىليصالا دهم ىباو ىجابلا ده قاو ىعلقلا مساقلا نب هللا دبع

 3) فكرتك

1011114 ١ 



 م.
 001 باو عل اى 00 باو

 ٍ نم قيشر نب نسحلا دمحم وباو ةكم نم ليخدلا نب بوقعي وبا

 وبا دادغب لها نم هيلا بتكو امهريغو ى :ركوجملا مساقلا وباو رضم

 را ا نوعا وجار ئربرصملا ولسنا ديس بيطلا
 ناورجقلا لها نسم هيلا بدكحو ىرْمْبألا ركب وباو ىطقرادلا

 نع ثدحو امهريغو ىدوادلا رصن ند دمحاو هيقفلا ديز ىبا نب ده

 نيسدقلا سو سلدنالا لاجر نم هركذ مدقت نم ىوس ةزهثك ةعامج

 ىللتخالا ىلاوو مههلع ر ركتو مهنع هبتكحو مهنم ثيدحلا حمس ابيلع

 اظفاح نيدنسملا ءاملعلا رابكو نيثدحتملا ةذبابج نم ناكو مييبلا

 هتلقنو هلاجر ءامساب افراع هناقتاو همهف لل ايوسنم هللعو ثيدححلل
 مّدقنو مىلعلا رثاس ف ةكرافس هلو نيدرجملاو مهم نيلدعملا رصبب

 ثيدحالاو نيسلا دييقتب ةلماك ةيانعو رابخالاو ريسلاو راثالل ةفرعم ن

 اهتياورو اهعامس ى ادهتجسم ابل اعماج ةدنسلا تاياكحلاو ةروهشملا

 ام ملعلا عاونا ن بنكلا نم عمج طبضلا ديج طكا نسح ناكو

 طظفحملاو ةياورلا ةعس عم سلدنالاب ةرصع لها نم دحا هعمجمي مل

 نيب لمثسمو ةدجتسم ى هظفح نم ثيدحلا ىلمُي ناكو ةياردلاو

 دنع نوبتكي سانلاو قرشلاب نيثدحتلا رابك هلعفي ام ىلع هيدي

 مساقلا ابا ىضاقلا تعمس لاق ىناسغلا ىلع با نع ةعامج نربخا

 نب فرطلا ىبا ىضاقلا ه«دلجس تدبش لوقي هللا دبع نب جارس

 دل ناكو هيدي نيب لمتسمو ثيدحلا سانلا ىلع ىلمي وهو سيطف

 ابتار كلذ ىلع مهبل بقر دف ناكو اهئاد هل نوخسني نيقارو ةنس



 مر

 بلط سانلا نس دحا دنع نسح باتكب لع ىتم ناكو انولعم
 هنم هخحخستنا الو هعايتبا ىلع ردق ناف هنمث ىف غلابو هنم عايعب الل

 دفلس نم دحاو ريغو همع عمس هنا نميلس وبا ةدبفغح ىنربخا هيلع ةّدرو

 دمع ماع ةدس ةدج سح عيبل اوعمتجا ةبطرق لها نأ نوكع)

 نوعبرا نمثلا نس اهيف عمتجا هئأو (.الغلا 25 ةخفلا لق 5 ل.<> دسم ف

 اياتك ريعي ال ناك ةدج ىضاقلا نك اضيا * انربخاو ةيمساق رخيد فلا

 يسانلل هاطعإ هيلع فملاو كلذ دحا هلاس اذا ناكو ةتبلا هلوصا نم

 ءاضق دلقتو ةدنع هكرت اللو هفرص ناف ريعتسلا لل هعفدو هلباقو هخحسنف

 ةئس نم ةجمحلا ىذ نم نولخ ه ثلثل سيمخلا موي ةبطرقب ةعامجما

 تطخ لأ هلك كلذ افاضم ةبطخغلاو ةعيجلا ةالص ةيالوب انورقم وع

 . ىش ىف رقصتسي ملو ةباطخلا ىلوتو لمعلاب لقتساف ةرازولا ىن ايلعلا
 مث ةلودلا مف رماع ىبا ند دا دبع رفظملا مايا ف كلذو هلمع سس

 نولخ سيغنل تبسلا موي ةالصلاو ءاضقلا نع نسيطف نبا قرص

 رهشا ةعست ةالصلاو ءاضقلل هتيالو تناكو موه ةنس مظعللا نمر ريش

 ةرصن و قحدلا ىف ةيالصلاب .باصحفحا ل أر وهشس ناكو نيسودو

 اىتاو رابكإ نئابلا ى كلتييول ةموكحلا زازعاو ملاظلا عمقو مولظما

 نب هللا دبع وباو ربلا دبع نب رمع ودأ ءاملعلا رابك نس دنع ةكد

 قيمس نب رمع وباو ىضاقلا جارسو ضيبا نباو نابحاصلاو دباع

 صفح وباو ىنالوخلاو اذحلا نب رمع وباو ده نب متاحو ىكفملطلاو
 نابسالاو صمصقلا كيبابك اهتم ان اسح وانك عمجو مهرجغو ىارهزلا
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 ١ باتكو فينو ءزج ةثام وعن ىف نارقلا اهلجا نم لزن. ىتلا
 مجبل و روعباعلا لئاضفو ءزج ةثاسم ةباححصلا لئاضف ليف ممباصلا

 اءزج نوثلث حوسنملاو ال امج نو راو وبثاطم ناسا
 مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحتصلا نم نيثدحتملا نس ةوخالا باتكو

  رافسا ةرشع ةلاسرلا تالالدو ةوبنلا مالءاو ازج نوعبرا نيفلاخلا ند

 دمحم ثيدح دنسسمو ارج نوثلت مهن ارم جمو نيعلاصلا تاماركو

 0 الا يما نسب ندع كفو رج نوسممل ”سيطف' نبا
 تاقن .هفيلاوت نه كلذ ريغو ارجا ةدع ةلوانللاو ةزاجالا ىلع مالكلاو

 دكيسو ةرضخلاب هتاودج سلجسم ىف هتك تناكو ةدي طخ نم اهتيمسن
 لاق رضخ اهلك) قرامتلاو هيف ىذلا طسبلاو همامأ لطربلاو ةحنطسو

 نب. ىراملا وبا ةيوارلا ىضاقلا ريزولا ىئفوت نايح :نف ناوزم وبا

 ةنس ةدعقلا ىذ نم فصنلل ءاثالثلا موي ةيربربلا ةنتفلا ردص ( سيطف

 برشو مهلرانم باب ىلع هةلس ةبرتب روكذلا موهلا قا نفدؤ 0[

 *« عم ةنس ةدلوم ناكو ده هللا دبع وبا هنبا هيلع ىلصو مهداجسس

 ىضاقلا ريزولا لاقف هتايارر بانك ى اذحلا نب رمع وبا ةركذو

 ىضاق سيطف نسب ىسيع نب دمحم نب نمحرلا دبع فرطملا وبا
 اديدش الدع ناكو .ملاظلا بجحاص ءاضقلا لبق ناكو ةبطرقب ةعامجلا

 بتك ةياورلا عساو هل ديبقتلاو ثيدحناب ايلاع ناكو هماكحا ىف

 هدر ريغ ءاضقلا .ىلو املف ىهندلا ءانبا نم ناكو هلك ةريع ثيدحلا

 انيلع الما هللا همحر ءاهقفلا ىو رصخا لل داعو ءارزولا ىز ككرتو

 ىل لاقو « هناياور عيمج ىل زاجاو هظفح نم هثيدح نم .سلاجسم

 سيطف نب ىيفرطملا ىبا ىضاقلا ط+ا تيار باتع نب ده وبا انخيش



 مسالا

 ةهعمس ىف سلدنالا روك ضعب لل ,ةدحو اةنيف. لحر هفا ركذ انيدح |

 سيطف نبا.« طخب كلذ دعب تارف مث ىرصناو ةاور ىذلا حمشلا نم

 ى تلحر هنع ىرقملا نبا ةياور. ةنييع نب نيفس ثيدح رهظ ىلع
 2 جاردلا نب ديعس نب نمثع ىنعي ديعس ىبا 17 نيفس ثيدح

 بجر ىف هناي ةثالث .ىن هم هانعيسو تفرصناو هنم هتعمسف ةروبلا

 : ان ا دبؤا» :ةيختم

 ٠ ش 3

 يرتب دام رز مضاع نب. نمنذ نب, تيقلسر يو وردك ال
 ةلطيلط. لها نم ىفدصلا ده نب هللا دبع نب قارزا نس لولهب نبا

 ير نب نمحرلا دبع فرطلا ىبا نع ىور 0 ابا ى
 ميمت نب سابعلا ىباو مساقلا نب ةملمسسم مساقل ١ ىباو 500 نبا

 ةكمب ىقلو ع 8 5 ةنس قرشملا ل لحرو مهردغو دهت نبا

 ب ركحب ابا رتب ىتلر ىفتجسلا .رداطلاا اجاوب يطل 0
 ىقلو مهرمشو رامتلا قحسا اباو نوبلغ نب بيطلا اباو ليعمسا

 ناكو امهريغو نومحد نب رفعج اباو دي ل ىبا نب ده ابا ناوريقلاب

 لضفلاو لعلاو ملعلاب رهشو ثيدحسلاب .ةلماك ةيانعو ريثك عامس هل
 ناكو قئاقرلاو دهزلا بنتك هيلع ارقت تناكو عرولاو ففعتلاو

 ناكو هطخغب هيتك رثكا سب دف. ناو مه ركذيو اهم ساغلا ظعي

 هعياور ةغسل ديلا نولحري سانلا ناكنو اهيف ايرحتم هعياور ى اتبث
 اذهل قدم اما ا ةرشع باتك 4 هفيلاوت نمو هلضفو هتقثو اهيف اي رقم

 0) هفيلات
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 1 595 00 ش 0

 هللا دبع نبا ةئع 7 كلذ ريغو ل ةتابكو لباتلا نانكو

 ةدعقلا ىت ىف هللا همحر ىفوتو ملا ةنس دلو هنبا لاق .ةاونس ةءامجو ظ

 © ةئس ال1 نبأ وهو [تءإ* ةنس

 ا 1

 نم بجتع نباب 1 ا ا ول
 نيردتتسلا لياسلل طاقحلا دحا ناك ىرطلا ابا ىك عدرا
 انلخ نيتليلل ىفوتو ةبطرقب نيرواقملا دادع ىف ناكو ىارلا ىف
 ةركذ دهازلا دامح هيلع ىلصو علك ةربقمب نفدو 12.12 ةنس مرمحدملا نم

 3 نايح نبا

18 

 0 اا ل ل لغا نط دام نب هللإ دبع نب نمحرلا دبع
 سشودبعو جاردم نب نمحرلا دبع ىرطملا ىبا نع ىور يرطملا

 نب هللا دبع ىباو ىدنوهلا نب رمع ىتاو ىديبرلا ركب ىباو ده نبا

 ةاور اميف ةقث ناكو مهرهغو نيخمز ىبا نب هللا دبع ىباو راطغعلا

 ىثوت نمدرلا دبع نب فسوي هنبا لاق اعضاوتم افيفع انيد الضاف

 ب ةئس الا نيا وه »و [2.0 ةئس رفص ى هللا همحر ىبا

 3 ٠
 قرفاعُيلا نمحرلا دبع فرظملا ىبا نب دمحا نب نمحرلا دبع

 هاضقتسا هُعأَب نم هلصاو قرطلا ابا ىنكي ةبطرقب ةعامجملا ىضاق

 ع٠[ ةنس ةفرع موي ةيناثلا هتلود ىن ةبطرقب مككحلا نب ماقه ةفيلخلا

 ةدغ ىلع ءاضقلاب لمع ناك دقو ةدابنلا ىلوا 0 1 سس 0

 هيلع بلغالا ناكو ةقيرطلا ليمج ةريسلا دوج ناكو سلدنالاب ر

5 ٠ 

7 

 . "اديك اننا
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 501.70 1. دا لع ءاضقلا قكوتد كرد »* ملف هقفلا ليلق ن اكو ةياورلاو بدالك

 هلزعف ناطلسلا ةاعفا نإ لل هيف ف ريو ءافعتسالا :لصاوي ىهو :ةماقتنماو

 فنرصناو ع |2 ا, ةنس بجر نس نيقب نامل سيمحلا ع ءاضقلا نع

 ماكحا #17 الدع نا ةمد ال دد قلعتت م ةريسلا دوك لمعلا نع

 مهم ابويحس ساغلاب اراب هن اوخ اال ةرشاعملا دبحج هةالخا ىف اهحمس

 ةيغرلا ليلق أعونف 09 نسم هليل ايلاط مهج وح 5 مهل ايقفيفيم

 كلذ ىا ذب دق ىنالل لامتحالا ديدش ةقدصلاو ةيطعلاب فكلا عسأاو

 رهشا ةعبس ةبطرقب ءاضقلا و ةرظن ةدم تناكو ءاملخلا مجا رم يلع

 دل أركش نلعاو ةرورس دتشأ لرعلاب ةياتنك 0 ايو أموي رشع دلك

 دواعف هتيب لخدو هب قالصتق. مق نم ايدمس تقولا ىف زرباو (هيلع)
0 

 هنافو تاكا (اروتسم) ةليثسل 5ك نك 5 ضابقنالو دهزلا نس ةتقيرط

 ساغلا سس أدوهشس ن ,اكو عا قيل سن رفص ىن 00 لل يا م

 هيلع ىلصو دقو نبأ ى تاقلا برق : ضيرلا ةربقمب نفدو هيلع "انتقل

 ةركذ مسا ةنئس ردص ةدلوس ناكو ناوكذ نسب سابعلا وبدأ عمشلا

 0 و نبأ 05 لاف ديف ةركذ 55 ترصتخاو نايح ندا

 0 ملعا هللاف“ ئورو ىقلو اهيف 2 ةلحر هل

 ادن

 نب لهس نب مساق نب (دمحا س) دهم نب دمحا نس سحرلا" دبع

 فرعي ىبيجتلا ديبع نب دلاخ نب ناورم نم: مساق نب نمحرلا دبع
 دهت ركب ىبا نع ىور م انآ ىنكي ةبطرف لها نم 00 نبا

 ثدياطللا ىبا نب فسوب نب هللا :نيعا نيف ىبأو ىشرقفلا ةيوعم نبأ

 نب قحعسا ميهربا ىباو ده نب ميمث رفعج ىباو فرطم نب دمحاو
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 ده هللا دبع ىباو مزح نب دهعس نب دمحا رمع ىباو ىبيجتلا ميهربا
 ىسيع ىبا نع (اضيا) ىورو مهعيمج هل زاجاو ىشخغلا ثراح ىِنا
 )ب ليحرلا درك نسما او ردب: نب ليفت ركن نا سو ىفيللا

 بتحصو مهريغو ميلسلا نب ركب ىبا ىضاقلاو ىقب نب دنحا
 ىور رفس ى_ هلئاسم عمجو هعم هقفتو برز نب ركب ابا *ىضاقلا*
 " لودعلا دحا اذه ركب وبا لاقو (ميققلا) باتع نب دج هللا دبع وبا هنع

 ظ ةرهاظ ةنيب ةلادعو ةياردو ةعامج نع ةياور هل مهريبكو ةبطرقب خوهشلاو
 ىف هل ناكو باجتكاو ردقلا تاوذ تابجتحمملا ناسيلا7 رادم ناك هيلع

 0000 )| وأ, رضاقلا _فىريخا لاق لصوت نس قطف كلذ
 ىنبدا اعد (سلج) املف نمحرلا دبع ىنبا ما ىلع ةداهشلل هب تينا لاف

 هذه نم هل لاق هتدهشاو تجرخ اماف ُهُسْناو هسلجاف اريغص ناكو

 نم كلذ هبجتعي ىضاقلا ناكق هتذاهشب بفكف ىما ىبصلا هل لاقف

 روهثس قئاثولا دقعب اريصب ارواشم اهيقف ناك نسحملا لاقو هلعف
 ١ ادنس ناكو ظفحملاب رهشو ملعلاب ىلع نمسو ةبطرقي ةزربملا ةلادعلا

 ميعم هسفنل ىضقي داكي ال هلك هموي مهعس ىشمي مهجياوح ىف سادلل
 لا  ةبطرقب هئاضق مايا سيطف نب ىرطلا وبا ىضاقلا همدقو ةجاح

 رفعج ةينمب قرقلاب هانكس ناكو هب هلا عفض موه ةنس ىروشلا

 مب هللا همحر .ىفوتو بانع ندا لاق # حاضو نبا دجحتسمب هئالصو

 6.9 ةئس سم رفص نس تلخ ةليل ةرشع ثلثل رهظلا تفو دحالا

 نب دمحا' ىضاقلا هيلع ىلصو رصعلا ةالص دعب نينثالا * موب نفدو

 5) أدنسس



 ا 1

 ليل

 نع ىور ركب ابا ىنكي ةبطرق لها نم نابا نب نمدرلا دبع

 رمع وبا هنع ثدحو ةر و زارخلا نب ريرعلا دبع نب ىبع) نب دج

 * ةرهغو ربلا .دبت نبأ

 48 ظ

 نما شيبحكلاب نرعي دلاخ نب رصن نب دمحا نب نمح .رلا ديع

 ةبطرقب ني رواثملا دادع ن ناك ىنزطلا ابا كي ةبطرق لها

 نبا ةر مىذ 2.9 ةنس ةدعقلا ىذ قا ىثونو ةدتفلا قل ةيليبشأب ىضقتساو

 ] ءناع
 ل مار

 يناَرْعْولا .ىناذمهلا رفاسُم, نم ,دلابخا نما هللا دبع ىب ليحراا ١١

 قرشملاب ىور مساقلا ابا ىنكي ةناجب لها نس زارخلا نباب قرعبو

 قعحر. نب نسل دهم ىبا نعو ىزورملا ةيوبْس نب رمع (دهت) ىبأ نع

 ضيفلا ىبا نعو هيقفلا ىرهبالا يلاص نب ده ركب نبا نعو ىرصصملا

 نب رمع وبا لاق مهربغو ىورقلا دهم نب مهمتو ىزورملا دهحت نب دمحا

 ىبا (نبا) راد برق ةناجبب ةراد اضبقنم احلاص الجر ناك اذجلا

 اهلمحتو اهرصقبو ةناجبي اهعاتبي (ناك) بايث نس هشاعم ناك نّصحلا

 بلج و ةناجبب سلصب ام اهنمث ىف هل عاتبيو هل عابتف ةبطرق م

 نا 0 ماع لك ةبطرق دري ناكو كلذ لالخ نإ هيلع ارقتفا هبتك

 رانج فابك ناورةناجمب هراد نكس لاحجملا ترك | 00 00

 م) نيابي
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 ' لاقو »« ع ةنس هللا همحر تاس نإ لل اللقتم كلذ ىلع ناكف ةيرملاب
  ع[| ةئس نم لوالا عيجر ف هللا همحر ىفوت ىجرزخلا ميهربا نب مساق

 هيف لاقو ىنالوخلا هركذو ممم ةنس هدلومو ريظنش نبا لاق ةيرملاب

 وباو ربلا دبع نب رمع وبا اضيا هنع ثدحو ةَكْس بحاص ملام لجر

 نب رمع وبأ ىضاقلاو دمحم نب مناح مساقلا وباو دباع نب هللا دبع

 ١ همحر باتع نسب دهن وبا انربخا مهريغو ىوارهزلا صفح وباو قيمس
 انيلع الما لاق هطخ نس هتلقنو دهم نب متاح:مساقلا وبا انا لاق هللا

 هنع هللا ىضر ىنادمبلا دلاخ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا وبا

 عماجلا تعيس ناسارخ نئادم نس ُوْرُم ةئيدم لل تلصو امل لاق

 0| 0 0 اف ئزورلا ةيؤبش نبا ريع نب دم ىلع, رحسصلا

 دمحم نب ىلع همسا ناكو اضيا هع 4 ىورتل ةانيتاف ثيدحا ىوري

 ىف ارقي ةاندجوف نيب ريغ اباتك هعم اندجوف هب فرعي ىبارتلا
 نع نارقلا ربظتسي ال نم نا ثددعلا بعصا دنعو فحصملا

 كلثم هل انلقف ثيدحلا ى اماما لجرلا :راكو صقان وهف .بلق رهظ

 ىنم ظفحا ثيدحلا -بحمصا ئف سيل لاقف فحصملا ىف ارقي

 املف ىموق ماما ناو ماع لك ىن عافشالا هب ىلصا ىنا كلذو نارقلل

 نبا ناكو قحتسملا ى ةارقلا ٌتكرتف ىرصب فعض ىتس ربك
 ةليل تاذ تمنف ةصيرفلا سانلاب ىلصا دجسسملا لل ىندوقي ىخا

 ةءارقلا تكرت مل ىلع اي ىل لاقف ملسو هيلع هللا ىلسص ىبنلا ثيارف

 م عجرا 3 لاقف * ىرصب بهذ هللا لوسرب كثاقف نحدصملا قل 261

 0) اوُوْرْنل

8 

 1 نكاد وا * - ٠



 ا '

 تيلصو تاّضوتف تمقف كرصب كيلع هللا درب .فحدصالا ى ةءارقلا

 ىلص ىيغلا ثيارف ىنيع ىنبلغف ءانشلا ىلايل نس ةليوط ةليل تناكو

 كرصت ىنيلع هللا دري نئحصلا' ى.ارقا ىلع اي ىل لاقف ملسو .ههلع هللا

 دقف 0 مونلا ف ىناءر نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا لوق د ثركخفف

 دجتسملا لل تودغ تحبصا املف ىب لثمي ال ناطيشلا ناف ىفاءر
 ثفرصنا مث ةضيرفلا ىسوقب ثتيلصف ايش ىرا الو ىناوقي ىخا نباو

 نم ديرت امو ىلها ىل لاقف قحصملا ىنوطعا مل تلقف ىلزنم م

 ىف تنخاو همعتفو فحصملا تذخاف هيف رظنا مهل تنللق نحصلملا

 الا راهنلا علطا امف ةقرو ةقرو فحصملا ريض اناو ارهاظ ةءارقلا

 ةءارقلا و تيدامت مث عمجا هفورح ىراو قحصملا ىف ارقا اناو

 ثدحا اناو ارا تنك امك ىرا اناو ال رهظلا تاي ملف رببظلا لل

 ناش تاذيف

 11 ظ

 نرطلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىنانكلا ةملس نب نمدرلا دبع

 رمع وبا ىصاقلا هنع ثدح ةريغو ىضاقلا ليلخ نب دمحا نع ىور

 لاق ةملس نب نمدرلا دبع انربخا لاقو مزح نب ده وباو قيمس نبا

 دبع نسب نمثع ىنثدحو لاق دعس نب دلخ ان لاق ليلخ نب دمحا ان

 لاق رصف نب ميه ربا ان لاق اقوحص ناكو ديز ىبا نب ندحرلا

 نبا كلم ى. سائلا ٌتبثا لوقي مكحلا دبع نب هللا دبع نب دهم تعيس
 قى فدفع سلغلا تبثا نسي هلاك نو دمحالا ل ل1 ل

 ط) ماخملا ىف
0 

 و



 ىبحي انثدح لاق دلخ نب دمحأ انثدح دلاك لاق بهو نها لاق لاس

 لاق بهو نبا انثدح لاق نيكسسم نب ثرعلا انربخا لاق ريع نبا

 نع لْسُي نيملسملا ماشا ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك كلم لاق

 هاكربخا ىديبجلا لاق ءامسلا نم ىحولا هيتاي ىتح بيجي الف ءىشلا

 0 نال حبا اازلااهبخا لع موش. نب اذنم و با
10 

 ىنكي ةبطرق لها نم ٠ تافزلا نباب فرعي ده نب نمدرلا دبع

 قرشا ىلا لحرو ةبطرق (لهاز ءاملع نم ةعامج نع ىور ىفرطملا ابا

 « هنع سأنلا دخاو ثدح دقو ةريغو ديز ىبا نب ده ىبا نع ذخاو
 ظ 7

 ابا انكي ةبطرق لها نم افرلا رصن نب فسوي نب نمدرلا دبع

 نب قلخو برح نب ليعمسا نب هللا دبع دهم ىبا نع ىور نرطملا

 ريصبلا دبع نب رمع ىباو ثراح نب قوما تاو (ظفاحلا) مساقلا

 وبا قرشملا لها نم هيلا بتكو مهريغو ىضرفلا نب دهلولا ىباو

 ثيدحلاب ىنهو اههريغو ىطقسلا مساقلا وباو ليخدلا نب بوقعي

 نسح ناكو ةاورو اريثك املع هطخ» بتكو هطبضو هتياورو هلقنو

 نب رمع وبا ىضاقلا هنع ثدح ةهديقو ةاور اميف ةقث طبضلا ديج طخلا

 هطخ» تارقو امهريغو ىوارهزلا صفح وباو ربلا دبع ند رمع وباو قيمس

 دبع وبا ان لاق دادحلا نب ركب وبا ان لاف مساقلا نب فلخ ان

 اغل راج تاس لاق ىريراؤوُقلا هللا ديبع ان لاق ىرجسلا نمحرل

 م) تايزلا



 مم
 ىل رفغ لاق ككب هللا لعف ام ثلقف مانملا ىف هنيارف اقارو ناكو
 « ملسو هيلع هللا نإص تبنك ىبنلا ثبتك اذا تنك لاق اذ امب تلق

 قح هلل ديحكاو سماخلا ءرميا رخا

 ليحح هه ىلع هتاولصو ةخنيح

 ؟) تغلب هو)دلل ديحلاو ةيناث تغلب



 دلا ىلعو ده ميركلا هيبق ىلع دللا ىلص مهجرلا نمحرلا هلا مس
13 

 ٌقورعملا ىراضنالا نمحرلا دبع نب ناورم نب نمدرلا دبع
 ىسيع ىبا نع ىور ىزرطلا ابا ىكي ةبطرق لها نس ىعزانقلاب

 نب رفعتلا ىواوا زارخلا نب هللا دبع ”ىتاو:نمثع نب دع ىباو. ىثيللا
 دمحتاو/ ةضاقلا ميلسلا نب ركب ىباو جرفم نب هللا دبع يباو هللا نوع

 ىباو ةيطوقلا نب ركب ىباو ىجابلا دمحم ىباو رجاعلا دلاخ نبا

 ىلع هدوجو نارقلا ارقو هريغو ىدهبرلاو ةملسم نب باطخ ةريغملا
 نيعنلا نب هللا دبع ىباو ىرقملا ىكاطنالا ده نب ىلع نسملا ىبا
 ملا ةنس قرشملا لل لحرو زارخلا مامت نب عبصا مساقلا ىباو

 ىميمتلا ةبقع (ىبا) نب ده نب هللا ةبه ركب ىبا ىلع ناوريقلاب عمسف

 ركل ل ١١ 04 نبت سحلا ديم ابا رضمب ىقلو هل راجاو ةنودنلا

 ابا أاضدا اهب ىقلو ثدحس 7٠١ نع ىور هنا هنع ركذو هل زاجاو هنع

 ىسوسرطلا لموملا نب رمع مساقلا اباو زرطملا ىلع اباو نيعش نب ئوفشحلا

 أياو انبلا 00 اباو ىريرحلا نميلس نب دمحا بيطلا اباو

 76 ديتق نب دمحا نب 4نمحرلا دبعو ةفيلخ ىبا نب مشاه مساقلا

 ىلع نب 0 دمحأ ابا اهب ىفلو 0 ةكم ىلا رصم نس لحرو

 لا ىرصنا مث ىاجرجلا مههربا 0 فسوي بوقعي اباو ىروباسينلا

 هل زاجاو هفيلاوث نس ةلمج ديز ىبا نب ده ىبا ىلع عمسف ناوريقلا



 ذب

 ' ملعب مي( ةنس ةبطرق مدقو هقلي ملو ىرهبال ركب وبا دل زاجاو اهرئاس
 هّندو ملعلا ىسْناو 'ةفهلغتو نارقلا ءارقاو ضابقنالو دهزألا ىلع لبقاو رهثك

 افقافنم ايراضتني :الطااف .امرو'اديد :اظقيتم اظفاح اهيتفلاا 4 املاق ناكو

 ىلع ىساوي ديلا تاذ ليلق ريسيلاب اهنم ايضار ىهندلا نم اللقتم
 موصلاو ةالصلا ريثك ىلعلا ىلء ابوءد ةجاحلا لها نم هّباتنا نُم كلذ

 أريصب همأرحو ةلالحو ماكمحاو ةرجسفتب انيلابك نارقلاب 0 |دهتجمم

 نادك أاهيف هلو اهللعو طورشلا دقعب افراع ىارلل الظفاط ثيدخحلاب

 رم ى اسي ربكتب نب ىنو لوم لى ا

 ةغللاو بارعالاب رصب هل ناكو نارقلا هل الس نبا ريسفت رصتخاو

 ةيزقيو هينعت اد نيلع 07 ءاقللا ليمج نقلك نسح ناكو بادالاو

 هةفالجلا كدوهدح نب ىلع كيوب اهل او دج نب نسحلا| لاف ىعت هقلاخ نم

 لل ىتزانقلا ميدقتب رشب نب فرطملا وبا هيضاق هيلع راشا ةبطرقب

 نم ايانك كلذ هيلا دفقنأو هدارد دوهح نبا ليهعف هد نيماسملا خفت

 هتوطسو دومح نبا ىر ركفي ملو ةرهتناو هبقع ىلع هلوسر هب فرص هدنع

 لل.انا .قيبلع نس: ةوشعلا ط١ يطعاو: نم هللا هرعا ناطلسلا رع هل, لاقو
 50 نأ نع الضف ىلع بج ام) ةدرعمب موقأ أم اذه وى

 الثيم دشكاو

 ديسب, نورفظي ول ديس كل ٌةقاقل تكوون هوبا ناذ

 0) الماع 0) :دجحبعتم_ )0  يطوا



 101.78 ع.

1 
 باتع نب ديه هللا دبع وبا لاقو ردع بجواو دوهمح نبا هنع ضرعاو

 قرشلاب ةياور هل * لضاف ريخ هتعنص ىلا بوسنم ىعزانقلا ىرطملاا وبا
 ملف ىروشلا لل رشب نب فرطملا وبا ىضاقلا همدقو سلدنالاو

 روابي ناك نم عم ةرواشملل هرضحتساو هب لغتشا الو كلذ ىلا تغلي

 تارقو #« هللا همحر نارقلا ىرقي نأكو فرصناو رذتعاو ىباف ذسشيح

 نم هللا همحر ىعزانقلا ناك لاق ىرقملا ىدهم نب رمع ىبا طخ

 ناكو نارقلل اذوجعم اطوملا ىلع ايلكتس ةقفلاو ثيدحعلاب ملعلا لها

 رخا سيلا ةليل ىفوت هعرو ةدشو ايندلل هضفرو ةدهز عس هب ىرقب

 مون د لكدو 80[ قبس هنس :تبيقب ةليل ةرشع ىتثال بجر ىف ليللا

 000000 11 ونسب نم برزت نلف: نلمح نبا ةزيقدب صنم
 هللا هعفذ ميظع (لفح) هتزانجب ناكو رشب نب نمدرلا دبع ىضاقلا

 ْ « ”عإ ةنس ةدلومو ةريغ لاق للذب

11 

 ىمرضعلا دمحتم نب نمدرلا ديع نب هللا دبع نب نمدرلا دبع

 مساقلا ابا ىنكي ةيليبشا لها نسم قاربش نباب فورعملا بيدالا

 اليبن ناك لاقو ىالوخلا ةركذو ةريغو ىجابلا ده ىبا نع ىور

 ام عيمج ىل زاجاو ةراعشا نس اريثك ىندشناو هتيحتص اقلفم ارعاش
 لاقو ىديمجلا ةركذو + بئارغلاو رابخالا ى هفللا ىذلا باتكلاو ةاور

 قالب نبا لوقي ١ 1 نعي دولا ناكي ترطلا ابا :ىتكي

 رعشلا ريثك روهشم رعاش بيدا ءارلاب قاربش لوقي نس مهنسو مالاب

 نب فسوي (رمع) ىبا عم هلو رماع يبا نب دهن مايا د ناك ىميدق

 ىلا 0 للطر اةئرط سس ارصللا تابطاضمن : ىدامرلا' نوره



 00 ا
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 لاق دمحم نب مساق ىنثدح لاق مزح نب دمحم وبا 0 9

 ردازا تاذ ةربقم ف ىناك مونلا دن. تباز لاق قالبش نبا ى

 لوقا تنكف نوبرشي 0 ريثكلا نامحترلا ديلا وحو7 رق .اهيفو ردواونو

 امو نولوقي اوناكف لاق ةربقملا مترقو الو ةظعوملا مكترجز اس هللاو عمل

 ربق اذه ىلا اولاقف لاق ال مهل لوقا تنكف اذه (وه) نم ربق تفرع

 نولوقي (اوناكف) ا ثندكفق لاق ىناه نب نسحلا ىمكعلا نا دكا

 لوقا تكف هيثرت وا جربت ال هللاو
 مالشلا كيل وفعلاب ٌداعَو مامُغلا صاشن ربق اي كداَج

 مالكلا نوع (اتع) ترثئساو اعُدوُتَسم ٌنِرظلا ىحجشا نيف

 +« [2|“ ةنس ىفوت هنا باتع نبا طخد تارقو

1 

 ةلظيلط نكس ركب ابا ىنكي ىرفاعيلا لكم نب نمحرلا دبع
 ىرقملا ند ملغ نب بيطلا ىبا نم اهيف عمس قرشملا كل ةلحر هل

 ةلس عمسو ةلطيلظب هيقل دمححم نب متاح هلع ثدح الام ةئس ىف ةريغو

 يب 618 ةنس اهب

19 

 ةيليبشا لها نم ىباذجلا داود نب دحاولا دبع نب نمحرلا دبع

 اخيش ناكو ةهريغو ىجابلا دهت ىبا نع ىور ىرطفلا ابا ىنكي

 عاد ةنس لاوش ىف ىفوتو ةعساو ةياور اذ اهقفتم مهفلا (لها) نم ابجلاص

 * هلع ىورو جرزخ نبا ةركذ

1 

 ةيسرغ نب 0 نسب لمه ند ددعس نب دمدأ نب ندمحرلا ديع



0000 
 : 0 ١  2 , 2للزب“

 ىور راضعلا نباب ىفرعيو ىرطلا ابا*ىنكي ةبطرقب ةعامجلا ىضاق ن1 8+
 ىبا نع اضيا ذخاو ةدنع هقفتو ىليبشالا رمع ابا بحمصو هيبا نع

 نب زيزعلا دبع مس اقلا نإ اجي تارق ا ريقم ,(ىليبج 5 ئجلبلا دج

 هل دج هقفلا نم هلحي ىبا ناك .لاق باتع نب ده

 حرابلا ملعلاب هفصيو ةيساس ةبترمو ةيلاع ةلزنمب قاثولاو طورشلا

 اعيفرت هب عفرُيو مولعلا ف ننفتلاو ءاكذلاو ةظقيلاو نيدلاو لضفلاو
 ءاملعلا نس ةلجلاو ةاضقلا رخا هنا لوقبو بهذم لك هب بهنيو اميظع

 موقاو ةرهس نسحاب راسف 2.9 ةنس ردص ىف ءاضقلا دومح نب نع ةالو

 ىلوو ىفوت نا كل دومح نب ىلع ةرما ةدم ايضاق لزي ملف ةقيرط

 دعس هل عمجو ءاضقلا ىلع هرقاف دومح نيب مساقلا ةوخا ةدعب ةفالخلا

 دقعملا هلزع 211 ةنس رخا لل تكلذ ىلع لزي ملف ةبطخلاو ةالصلا

 ال ناك لاقو باتع نب هللا دبع وبا هنع ىور تابلاطمو تاياعسب

 هدعب الو ءاضقلا لبق ال ةسرادم الو ةياور باب هسفن ىلع رتفي

 اطوملا ىلع لكلا لآ هتيالو لوا ن بهذو اساع نبرشع ا

 نوبغري ةعامج هانا كلذ ىرُع ايلف مهدحا انا رفن ةعبرا ىف هتارقو
 عم دنع عمتجمت انك لاقو كلذ كل دحا بجي ملف سلجمملا روضح

 اهيف نوفلتخيف ةلسملا ىف رواشيف تقولا كلذ ىف ىونفلا حويش

 بتكلاو تاياورلاب مههلع رهظتسيو مهجاح# لازي الف هبهذم نوفلاخو

 همحر باتع نب ده ابا انخيش تعمس هلوقب اولوقيو اوفرصخي ىتح
 ىضاقلا ارا تنك لاق ارارم ىكحي هللا همحر ىبا تعيس لوقي هللا

 لبقم وهو اهيف هدهعا تنك ىنلا هتّيد ىف هتوم دعب مانملا ىف رشب نبا
 تيم هنا ىردا تاكو هيلع ملسا تنكف ةيقرشلا شصضبرلاب ةراذ نس



 ا ٍ

 هديب ريشُيو ريخ لل ىل لوقي ناكف هيلا راص امعو هلاح نع هلاساو
 ىل لوقي ناكف ملعلا (لضف) نم ركذي امو هل لوقا ثنكف ةدش دعب

 هب عفتتا ىذلا نا كل بهذيو ىارلا ملع ل ريشب 0 ملعلا اذه سيل
 لوسر ثيدحو ةوانت لج هللا باتك ملع ندم (ةدنع نا ا ص

 ن رشب نبا لمع ةدم تناك نايح نبا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هللا همحر ىفوتو * (مايا ةعبراو) ريشا ةرشعو ةئس ةرشع ىتنثا ءاضقلا

 سابع نبا ةربقمب نفدو [1[2 ةنس نبعش نم فيمنلل ثبسلا مود نفدو

 ودبي ةايأ هييدقتب تمافلاك ةيئاش دمعتم نيب ماشه .ةفيلنكا ةدهشو

 سنوي ىضاقلا هيلع ىلصو (ةدعب ةايحلاب) هعاتم لقو ههجو ىف رورسلا
 اديدش هدقفل نرحلاو اميظع هتزانج ىف عمجلا ناكحر هللا درعا ردا

 تاي ملف اهنم هبحتن اضق هيفتك نيب تعلط ةصرق نم (هتلع) تناكو
 دعب |”لاع ةنس لوا ةدلوم ناكو ءاضقلا ىناعمل لامكلا ىف هلثم ةدعب

 # دحأو رهشب روهج نب مزخم ا 2

| 151 

 ةلودلا ىف يرانا تيحاض وعلل! رمعس نو دكض 00 لا

 ىفوتو ةفرعملاو بدال عساو ناك ديلولا ابا ىنكي اهرخا كل ةيرماعلا

 *« نايح نبا ةركذ عإر# ةنس لاوش ى. ةيقرشلا رئازجلاب
131 

 ديز ابا ىنكي ةبطرق لدا نم ا نب دمحا نب نمحرلا دبع

 نو ناقعلا نباب * نورعملا هللا دبع ني دمحا رمع ىبا نع ىور

 ميسا : 0 | اذه ني

801.79 1. 



 ا 2
211 57 

 ظ 56 ْ
 ١ ىو .مهريغو هللا نوع نب رفعج ىباو جرفما نب هللا دبع 0 ىضاقلا ١

 ١ عابسلا ى ديحاص ناك هنا ركذو باتع نب ده هللا دبع وبا هنع 2

 ' ةلادعلاو ةماقتسال لها نم ناك نايح نبأ لاق « عويشلا ضعب سس

 هللا همحر ىفقوتو ملعلا ليلق ناكو هناوخا تاجاح ءاضق ى ةعراسملاو

 سابعلا ةربقمب 1209 ةئس نم بجر نم نيقب ثلثل ةعمججلا و نذدو

 || ىرقملا ىكي ةقيدص هيلع ىلصو هللا .دبع نب .سنوي ىضاقلا نفد موي

 ا ء 113

 هريغو ىدوادلا رفعج ىب! نع اهيف ىور قرشلا كل ةلحر هل دج ابا
 دبع نب ردايج ركب وبا هنع :ثدح حالصلاو ريخكا لها نم ناكو

 3 ةرجغو نددرلا

0 

 قطا اتا يلوم نب هللا :ديع: نب ميهربا نب نمحولا دبع
 ديوجتلا ةياغ ىف ناك لاقو جرزخ نبا ةركذ مساقلا ابا ىنكي ةيليبشا
 ارقف ةعامج قرشملاب ىقلف هنس ةثادح ى جو تاءارقلل اظفاحو ةوالتلل

 ىدحا ةخس قرشملا 2 داع مث ارقاف ةيليبشا مدقأو مهياع قف مهيلع

 ةيليبشا (لل) لصوف ىفرصناو نيرشعو نيفنثا ةنس فقوو نيرشعو

 نيثرقولا نب ةعايج ىلع ةلحرلا كلت .ئف.ارقو-ني وشعو ثلث ةنس
 * 6*2 ةنس ىفوتو امهريغو نيفس نباو ئرطنقلاك

 ٠/0

 نب ىقب نب دمحا نب نمحرلا دبع نب دام نب نمحرلا دبع

” 
ْ 

/ 

5 0 ١ 

  0 3 5هك

 اا إلا 7 3 5



 مامر '

 دلخ»م هيدا نع ىوري نسكا ابا انكي ةبطرق لها نم ديزي نب نلخسم
 ىبا نع ذخاو ةزاجا نمحرلا دبع ةدج نعو ١ اءامس نمحرلا دبع نبا

 لعوامل هربا نعو هقيلاف "نس لالا | بافلل ا

 ميدقتب ةيناثلاو رساع ىبا نبا ميدقتب ىلوالل نيترم ةلظيلطب ءاصقلا
 ريثك طخلا نسح ءاضقلاب ابرد ناكو ىنونلا ىث نب ليعمسا رفاظلا

 وبا ةدلقف ةبظرق هدلب لل ىرصناو ءاضقلا نع رص مث تاياكحلا
 لزي ملف ةبطرقب قوسلاو ةطرشلا ماكحا ةدم دعب روهج نب دج ديلولا
 فصنلل ءاثالثلا موب ةاجدف قرط نا ىلا اهيف ةريسلا ليمج اهل !دلقتم

 ىشع نفدو انيم تبثف ةدوضو ىلع تكسا اعمال ةئس رخال عهبر نم

 ةنس هدلومو سانلا نم عمج ةدهشو سابعلا ةربقمب ةدعب اعيرالل يب

 ىنبطلا هنع ثدحو نايح نبا ةربخ ضعبو (هتافو) 1 راث ركذ موو

 * ةريغو

 ا

 بيْعُس نب ميهربأ نب 0 سابع نب دهت نب نيكولا 0

 بحاصو ةلظيلط لها نم راطعلا نباب فرعي ىراصنالا دلاخ نبا

 نع هدلبب ىور دهم ابا ينكي (اهب) عماجلا دجسللاب ةبطخلاو ةالصلا

 نوشيع نب ورمع نب ده هللا دبع ىباو دهت نب سودبع جرفلا ىبا

 بيِبُح نب روكشو ىصضاقلا ةيمأ نب دمحتم ىباو هللا دبع نب ماهنو

 اهلها ريغ نم اهيلع نيسداقلا سو ةلطيلط لاجر نم اريثك صربغو

 نب دمحاو هللا نوع نب رفعجىبا نم ةبظرفي عمسو اهروغث لها نمو
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 ني ةفلخ نب دم جرفم نب هل * دبع ىباو رجالا اخ 117

 ردو يسحو ريس 3 لأ لحرو مهربغو ناسرلا ع نب .دمحاو مساق
 ا | اصلا دل زاجتنار اريسي لانه ىورو نسلا_ ثيدح

 اهنم راثكالاو اهل عمجلاو ةياورلاب ىنعو امهتلحر ىف قرشملاب هايقل

 ةياورلا تناكو هيلا هتقو ىف ةلحرلا تناكو اهيف ةرصع دحاو ناكف

 ناكو اهنم ةاور اميف اقودص اهيف ةقث ناكو ةياردلا نس هيلع بلغا

 دحاو ب ص ةضراعو ديبع نبأ رصتخمم جس هنأ (هنع) رجد نونا

 لاقو رهاظم نبا كلذ ركذ ارطس رشع ةسمخ ةدحاو ةدمب بنتك هناو

 هلاح نع ةلاسف 4ةئم_يفوت ىذلا هضرم ىر ةار هنا هب قثا نم ىربخا

 لثمتف

 ”00 1 تلكم يىرتشت كوم ناك ول
 ءاثالثلا هايل نضمر نم فصخلا 9 ةد.اوم لاف ضيبأ نبا طخ تارقو

 .يغقْؤلا دهلولا وداو دمحم نب متاح را دحلا نم هلع ثدح ممهإ ةنس

 ىريبلال نب سلا وبأو قيومس ند رهعو هدأو نمحرلا دبع نب رهامجو

 ركذو لقنلا نسحو راقولاو ملحكاو لضفلاو ريخخلاو نيدلاب هفصوو ىرقملا

 ىفوت نا ماب ةراد مزلو اهكرتف ةمامالا نع ةرمع رخا يف فعض هنا

 هيندافأو روكنبيلا نسل | با طدد كلذ تارق (عإ*» ةئس هللا همحر

 دقو هحرات ق_ رهاطم نبا ةافولا هله ركحدي ملو انيححصإ ةلج ضعب

 # ةخكسد نبشلا اذد - دنأ انين الو ةطرش نم رح ا

 0) هيف



 مسالم

.0 

 لها نم ىفرشلا نباب ىرغي دمحم نب مههربأ نب نمحرلا دبع) .

 ىلوتو ههبا نع ىور ىفرشلا نب قاحشا ىبا مكاعلا دلو وهو ةبطرف

 ةقرويمب مكحلا ةيدفلا قي ىلوت مث ةيرماعلا دهعب روك ةدعب اضقلا

 ةئس نبع رد يف الماخ اهب ىفوتو ةبطرق ىلا فرضنا مل اهريغو

 (# هللا همحر نيمعبسلا ىلع هس تفانا دقو عا“

 ْ زى

 انكي ةريبلا نم هلصاو ةبطرق نكس جرح نت ديغس نب نمحرلا دجع

 لحرو ةريغو نينمز ىبا نب هللا دبع ىبا نع ةدلبب ىور ىرطلا ابا

 نإ ع نسما ىبا نع ناوروقلاب ذخاو 99 ةئش عج قرشملا ىلا

 ىلوو اههريغو ىدوادلا رصن نب دمحا رفعج رباو ىساقلا ركب مبا
 ىدهس نب طورمع وبأ مهنم اهثاملع نم ةعامج هنع ىورو ةبطرقب ىروشلا

 ريخألا لها نس !ذه ىرطملا وبا ناك لاق هط*# تارقو ىرقملا

 ريثك ناكو وعنلا ملت نس ظح هل لئاسملل اظفاح دهجلا لقعلاو حلاو

 صحخلاملا ظفحي ناكو قلخلا نسح هملعي ًالماع ىلعت هلل ركذلاو ةالصلا

 ةدس نم لوالا عهبر رخآ ةبطرقب كله نايد نبا لاق ارهاظ ىسباقلل

 عماجلا بابي هيلع ىلصو سانلا عج كيو ضبرلا ةربقمب نفدو 29

 ملى .ةنس ةدلومو لاق هللا ههحر براق ىر هشعنب ربعو ةرطنقلا عاطقنال

 ع

 لها نم طريدح نب هللا نوع نب ده نب ميههربا نب نمحرلا دبع)

 ط) رمع وبا ط) رباج
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 . ىرقملا نوبلغ نب بيلطلا ابا ىقلو ميد ةنس قرشملا ىلإ لحر ةبطرق

 ظ 3 ىبا نب دهن ابا ناوريقلابو ىرونيدلا ةكمب ىقلو رصمب هيلع ارقو

 || اعر وراكسان ًالضاف ناكو لودعلا دحا ناكف سلدنالا لل ىرصنا مث

 ١ تاباجعس تاوعد هل تبرج دقو فرشو ملع ثيهب نم اقودص ادهاز
 ١ ىدمجل نيقب رشعل تبسلا موي ىفوت + دبع دجسسيب اماما ناكو
 ' ةنس نينامثو ثالث ةيلاع نس نع ةملس ما ةرقمب نفدو !تاع[ ةناس لوالآ

 ظ *(نايح نبا ةركذ مايا ةسمخو رهشا ةينامثو
.0 

 ىفز ده ابا ىنكي ةلطيلط لدا نس دسا نب ده نب نمحرلا .دبع

 قرشللا ىلا ةلحر هلو رفعج ىبا هبحاصو ريظنش نب قحسإا ىبا نع
 لصفلاو نيدلاو ملعلا لها نم ناكو ءاملعلا نم ةعامج نع اهيف بتك

 الضاف مولعلا ىف ننفتلا لها نس ناكو بلطلاو ملعلا حامسب ىنعو

 <« رهاطس نبا ةركذ [تإ2 ةنس نس نبعش ىف قفوتو اعضاوتس اداوج

2 

 لها نم ةروظملا ناب لزرعي ىصاعغلا نب دمحأ نب نمحرلا كَنَع

 دبع ىبأ نم عمس دق ن 8 * اهب نيرواش امملا دادع ىف ناك ةبطرف

 ىبا دنع هقفن ن اكو دع ساغلا ةذخاو طورشلا ىف هباتك راطعلا نب هللا

 0 سيمخلا هوي نثدو ىثوتو هد صتخأو هيقفلا نوحد نب دمدحتم

 « نايح نبا (متافو) ركذ عع ةئس بجر نم نيقب
.0 

 (1) ]0116 761 مو ؟6؟داطه 68



 راب

 ىخويش نم لوقي ةرم ريغ هدعمس ىناسغلا ىلع وبا لاق 1 عبرا

 (ىلع نب) ده ركب وباو نوبلغ نب بيطلا وباو دهاجتم نب ركب ىبا
 ليعمسا نب ده نب دهمحأ ركب وبأ فريدا "”- هخوجل» نمو * ىوفذالا

 وبا بدال لها نسو *« مهريغو باّرضلا ليعمسا نب نسحلاو سدنهملا
 وناو ىرابنالا نب ركب ىبا نع ثدح نم رخا وهو بناكلا ملسم

 لاق *ىورهلا *ىوغللا ةماسا وباو ىوبحنلا ىوربلا ده نب ىلع نسحلا
 سدقملا كتبيبو ةكمد مهرهغ تنقل رحب مهلك ءالواه 2 مساقلا وبا

 دهن ابا ناوريقلاب ىقلو نيبيصنو نيقارعلا لامعا نم ءاضيبلا ةقرلاو

 ةعامجو دباعلا ازرحسمو ىلقصلاو ىسباقلا نسعلا اباو ديز ىبا نبا
 رشب نب دمحم نب ىلع نسل ا ىا نلع سلدن الاب أرقو * مهأوس

 نارقلا أرقأو نب اماع نبيرشع سس أوحل قرشلملاب لوجمتو ضحاطال

 سانلا ارقاف 2.6. ةنس ىف سلدنالا مدشو ىصاعلا نب ورمع عساجب

 هللا دبع نب سنوي ىضاقلا هلقن م انامز ةدجتسم ىن ةبطرقب نارقلا

 ةضيرفلا ى ماو ءارقالل ىلع هيف بظاوف ةبطرقب عساجلا ىلا ثيغم نبا

 ةنم نيفي تسل وا عبسل مرحتملا رهش يف هللا همحر ىقوت نإ كل

 ط نم سابعلا + ةربقمب 0 مد ندو سيمخلا موج ةوححض

 رضنو هللا نةمحر هيلع تراد ةلع رجغ نم ةاجحدف هثوس نراك 2

 مط) فر
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 ظ . ضرلاب قياف دجحسمب ُس ناكو ةئسحتسملا لاوحالو رهخلاو يحمل ص

 - مث ديدحلا باب برقب هةقالع ىبا دجتسم ى. مث هيف ىرقيو ىقرشلا
 قرشملاب ىنعي كانه هماقم (ةدم) ناكو ةبطرق عماجب ءارقالل سلجا

 3 كلذب هللا هعفن نارقلا دوجو ملعلا اهيق بلط اماع نورشعو دحا

7/4 

 نباب فرعي ةلظياط لها نم فلخ سب دمحا نب ؛ نمحرلا دبع
 ركب ابا ىنلو اهيف ج قرسملا كلما ةلخز هل دّهحا أيا انكيو تالا

 هقفلا ىف. ملكتي اراتخنم اساما ناك لاقو ىديمجلا ةركذ ةريغو ىعوطلا

 بلم باوجملا عيرس نهذلا يكذ رظنلا قوق ةيوقلا ةجمجلاب تاداقتعالو
 رعشلاو بدال ىف كلذ عم هلو هب ققحمت ايف فيلاوت هلو ناسللا
 ةنمو ةرعسش نم اريثك ىندشنذاو ةيرملاب هتيقل ةيوق ةعاضد

 هاسْيُم مهب قيطأ ال ىدانأ ُتقفَط ملامح ىف ديفلاب اودع امل

 اًسْمشلا تظخحال نْيعلا فوقوك ولو ةققوب دوست ىوقا نم ٌسيعىَسُع

 اسأي ىوهلا ىف ٌهئيم بيرم ردقف 4 اُهُرد هللف ىسفت تقل ْناف
 ىنغلب أميف 28٠[ ةئس نم ابيرق سلدنالا نم ىجورخ دعب تاسو لاق

 نيسمخلا ىلع طىبرا دقو [228 ةئس (مرمحلا ىف) ةيرملاب ىكوت ةرهغ لاق

5 

 اريصب مهفلا ىف امدقم ناك (ةلو) ىرطلا ده ابا ىنكي ةيليبشا نكس

 ©) مساقلا وبا عمشلا لاثخ ذك يبو ةدطناو نيعلا محب ةقالع

 اللا همحر 4 رخوس 4) مبعادو دهعب ط) يفوا ) مدقم



 هل

 ةيدرعلا نؤذفو هقفلاو ثيدحلاو لوصالو نارقلا مولع نس ةريثك مولعب

 هظفح عم رفاو ظحب ملع لك نس ذخا دق ةرابعلاو بطلاو باسحلاو
 ةدلبب هلك كلذل بلطلا ميدق ناكو هسيلجل ةضور راعشالو رابخالل

 ناو لهيشال ردع باو ىلبسال ةيطرفب هقويش ناظر ل وة

 :ةركذ مهرهغو مساق نسب فلخو رصن وباو عيصا نب سابعو ىددهلا

 مالو ةنس ةربخا اميف ةدلومو ع٠ ةخس لاوش فا ىفون لاقو جررزخ نبا

 وى

 لها نم اهاَر نباب ىرعي ايركز نب دمحا نب نمدرلا دبع
 دهم ينقخلا نمو ده نب سودبع نس عمس ده ابا يبكي ةلطيلط

 تاياكحلاو لثملا ريثك سلجمملا سينا احيصف ايبن ناكو ميهردا نبا

 - أرقي ناكو اهيف ةيلع فهي ناكو 1ك أد مز دق د رخآ# ناكو

 مل) 228 ةننس رفص ىف ىفوتو هيلع عامسلا لبق قحصملا ق موب لك

 + 5 (رهاطم نبا 'ةركذت
 أ

 ةلطيلط لها نم قشوج ىبا نب رماع نب ليعمسا نب نمدرلا دبع
 منحرلا نب دمحتسو دمحتم نب سودبع نع ىور ىرطملا ابا يكب

 نب فلخ نم ةبطرقب عمسو * اريثك مهرهغو 0-0 نب را ىنشعلا

 دادخلا ”نلع تاو. ىعزانقلا ىبرظملا ناو راطعلا نب نير 21 مساقلا

 ايدتاعم ناكو أاريثخ مهرجو تابُث نبأو رافصلا ناو ناسرلا نبأو

 لدا نم ناكو حوهشلا نس اهعامسو اهلقنو اهتاياورو اهعمجو راثالاب

 الضاف ةقث ناكو اريثك املع هطخ+# بتكو لافتحالاو كلذ: ن. راثكالا

 طز ُّط ةركد
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 ل عم سا د لإ ىلا

رع 0 0 06 لل ردم ناك هنأ 5
 هَ 

 لق لاف ىثنان الف ال ناتكلا بايثب كل قلتخست ف ثنك نإ هل

 0 مس تا. ةنس دعب هللا ههحر شوتو ىوارهزلاو ىنبطلا هنع ثدح

0 
8 , 0 0“ 

 1 5 33 اها

 ظ ظ "ا 3
 | 'ةناجتب لقا نيا ؟يتاسغلا كلاس ' نب نمخرلا غيم نب .نتحرلا دبع ا
 1 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا ىبا نع ىور مساقلا ابا ىنكي 3

 1 ا ملعلاب 0 ايزغل'انعيبصق" ن اكو ةريغو دلاخ

 1 3 *« ريدم نبأ

 ا 0 0ع
 ةنيتطلاب فرغيو اتبلا نباب فرعي مكح نب فلخ نب نمدرلا دبع

 " هيلع تارق ىناسغلا ىلءوبا لاق ىرطملا ابا ىنكي ةبطرق لها نم

 ْ 0 ىتزانقلا 1 ابا بنحص دق ناكو ةريثك تامتخ نارقلا

 ١ تيقب ثلبيل ةرشع ثاثل ىفوت نيئرقملاو ءاهقفلا نس ةعامجو ىرقملا

 ١-2 « صبرلاب نفدو + ةثامعبراو نيسمخو * عبرأ ةنس لوال عمدر نم مما. م.

 ف ش

 4 دنت

 يع ىمساجومم

 | 00 ا لب ئناع نب ديري نيب دمحا نبت نمحرلا دبه

 >١ ١ هقرصح) ارواشم هتقو ى ءاهقفلا ةلج نس ناكو هنع سانلا ذخاو

 الإ و

 . ةبطرقب ةعامجلا ىصاق راوس نسب ديحأ 7 راوس نب ندحرأا لع



2 

 مساقلا ىباو لاهند نب هللا دبع ىبا نع ىور ىرطملا ابا نحب ١

 نبا دعب ةبطرقب هللا ىلع ديتعملا ةاضقتساو امهريغو دمعسم نب (مناح)

 ةئس نم ةرخالا ىدمج نم تلخ ةليل ةرشع عبرال ةعمجلا موي روظنم
 نعم ناكو ةمب رك ةعساو قالخأاو ةرب رع سفنب ءاضقلا ىلوش عالاع

 نيدلا عم ماكحالا ىف ةبالصلاو ةفرعملاو ةهابنلاو ةظقيلاو ءاحنلا لها

 ٍةنع نع 0 ارجا ءاضقلا ى هلدع ىلع ذخاي ملو 3 :هلاو لضفلاو

 ىنل تلخ ةليل ةرشع ىعنثال ءاثالالا موي ىفوت نا كلل ةدوحتبلا

 سابعلا ةربقمس اعبرالا موي ىححض نفدف ةثاد ذو ماع "ع ةنس نم ةدعقلا

 ةعيرا ءاضقلا و هلمع ةدم ثتناكو اريخ هيلع اونثاو سانلا مق

 + 210 ةنس هدلوسو ىكم نبا ىل لاق نيسوي صقنت رهشا

 اما

 لدا نم ةلوريبلا نباب فرعي ىسيع نب دمحتم نب نمدرلا دبع
 ( داو ىدشحلا ميهربأ نب ده نم عمس ىلا ابا يكب ةاطيلط

 ساو نوند نبا ده ىباو رهز نس ركب ىباو دمحا نب فلخ و

 ناكو اريثكخ مهريغو قيمس نب رمع ىباو ىريربتلاو ىقب نب 0

 ساج دق هرمع رخآ' ناكو تاياكحلا ريثك ةحاصفلاو ةفابغلا لها ن

 بهذملا ريحص قلخلا نسح اعضاوتم اظعاو ناكو هنم عمُسو سانلل

 ىبحب 0 ىلصو 1205 ةئس لوالا عيدر رهش لوا ف. ىقوتو ردصلا ملاس
 + رهاطم ,نبا ةركذ ىديدخلا نب دهعس نبا

 ااا

 لها قرد نوراجمملا ةدطع نسب مامن نب خلا نب نمحرلا دبع
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 امي اال

0 

 يع ثدح ةريغو مامت نب بلاغ هيبا نع يور ديز ابا ىنكي ةطانرف
 ع عللا همحر) انخيش بلاغ نب نمحرلا دبع نب بلاغ ركب وبا هنبا

 ا ال4

 نيفكلا يلف تشب مل اعرو ادهاز املاع اهيتف ناك ديز انا ىنكب

 ةطسقرسب ماكحالا هيلو نا هللاب ردتقملا داراو + ئتفي ناكو طق

 « 218 ةنس مرحمملا ف ىفوتو اهنم ةافعاف اهلبقي الا فلحو هيلع يباف

“9 

 ىنكي ةطسقرس لها نم شتروف نب ده نب رمع نب نمحرلا دبع
 ع ناكو سانلا طخا نم القاع انيد (ابيدا) اهيقف ناك ىرطما ابا
 ليعيسأ نب دج ىضاقلا ةيع نبال تبتكو طورشلا دقعي .افراع ناسللا

 < 14 ويس هللا ديكر تاو
11 

 4 ل -؛يفإ 2 1 4 2" :٠

 ع 0 غل ؟يبز6 قع 5
 دوخ 0 0 4 “- 5 ايم" 0105 1

 كك تك -

 ٠ ثدح ىئكنملطلا رمع ىبا نع ”ىور. ده ابا ىنحي ةلطيلط لها نم

 * ىرقملا ىرييلال نب نفل وبأ ةنع

» 

 ىور ديز ابا ىنكي ةيسرم لها نس رهاط نب ده نب نمدرلا دبع
 ىليلفالا نب مساقلا ىئبا نع ةبطرقبو لقيم نب ديلولا ىبا نع ةدلبب

 ٠ نب متاح مساقلا ىباو ناطقلا نب رفع ىباو باتع نب هللا دبع ىباو

 ةيزورملا ةميركو ىورهلا رذ ىبا نع ذخاو جو قرشملا لل لحرو دج



 معارج 7 ١

 7 نيدنثا' سبا وو 19 ةنئس ىفوتو ةدلبب ارواشس اهيتف ناكجو امهريغز

 * ريدس نبا ةتافو 2 ركذ .ةخسأ نيئاسو

 ا
 ساقلا ابا ىنكي ةيرملا لها نم ٠ بيطلا ىبا نب نمحرلا دبع

 نم ارثكف اكو لزع.هيلعر نيابحالل يحاسب قا 0000 ١

 « ريدس نبأ ةركذ م20. ةنس ى (ىفوتو) هنع ذخآلل دعقو بادالا

 مع

 ىرقملا تهعش نب سابع نب نمحزلا دبع ليد و ال
 نب ىك دهن ىبا نع تاارقلا ىور دهن ابا ىنكي ةبطرق لها نم
 دبع ىباو دهم نب مناح مساقلا ىبأ نم عمسو دمتعأ هيلعو بلاط ىبا

 تاءارقلاب افراع مهرايخو نيئرقملا ةلج نم ناكو هريغو باتع نب هللا
 انربخا لضفلاو نيدلاو ىافعلاو ريخلا عم اهفور+ل ادوجسم اهل اطباض

 ةدلومو عالم ةنس ةجحإ ىث ى هللا همحر لقول انخويش نم ةعامج هنع

 لاق :ييعش: نبا نم اهلا خئام ثلثو نيعستو نيتنثا وا ىدخحا ةنس

 * هيقفلا رفعج وبا كلذ ىل

 نع

  رااكملا احح نم نمحرلاةدلعل لف هللا دبع نب نمحرلا دبع

 مساقلا ىبا نع ىور ىفرطملا ابا ىنكي اهيضاقو ةيسنلب لها نم

 انحيش ىدسالا رحب وبا هنم عمسو ةريغو ىشوطرطلا يناه نب ىلخ

 ةنس ىف ىفوتو ىددقرمسلا ثيللا وباو رمغلا وبا دادغبب هنع ثدحو

 0( بيبطلا

17 
 59 لم

 ١ي 0

 ا
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 3 5 ةفافوو 0 :يلاَرق مماع ةخس دل نيفامشلا لع ب فيهن دقو اعالا

 « « ىرهمُتلا

 . المو

 | الحلا نياب فرعي نمحرلا دبع نب ىسيع نب دهم نب نمحرلا دبع
 ا لس 0 ١ 17 يور ديزناب) تكي ةيظرق نم هلصار ةلطبلط ىساق
 || لع نإ كتل ذم نب نا نب ديم نسحلا ناو ةكمس: ىورهلا رذ

 ا ىستوتلا سنوي نب هللا دبعو ىلقصلا نوره نب قعلا دبعو ىئاسكلا

 ا ىباو ىهغلا نوما نب ىكلملا دبغ مساقلا ىبا نع رصدد ىورو

 ناوريقلابو مهريغو ىلع نب ملسم لضفلا ىباو ىفوتحلا ميهربا نب ىلع

 - نب دمحتمو صاوخلا سابع نسب دهتو هيقفلا ىسافلا نارمع ىبا نع

 ' هللا دبع نب سنوي ىضاقلا نم ةبطرقب خمبسو' ههرهغي (ناكيج) روصنم

 نب رمع ىبا نم ةينادبو نودد نب ده ىباو ىزادقلا فراملا ىباو

 ىسقافسلا ورمع ىباو نوحتف نب ديلولا ىباو ىرقملا ورمع ىباو ربلا دبع
 7 مهفلاو ةهابتلاو ملعلا لها نس ناكو « مهريغر
 نب ديلولا ىبا دعب ةلطيلطب ولاا ىد سب ىيحي نوماملا ةاضقتسا

 نسحو ةماكحا ىف ةلطيلط لها ةدمدو ةثامعبرالو نيسمخلا ىف دعاص

 7 50000 نيطرَط ىلاراس و ١”* ةئس ىف اهنع قرص مث :ةقريس

 افو ل ركذ م ةنس اهب ىفوت نا"هلن ةينادب ىكضقتساو فرص

 تلاس لاق ىرقملا ىريبلالا نب نسحلا ىبا طخب تارقو ريدم نبا
 دبع ابا تلاس ىنال ىئسب فرعا ال لاقف هنس نع ديز ابا ىضاقلا

 «) ةيناث تغلب .



 مست ظ

 كربخا نا ةورملا نم سيل لاقف هنس ند ىرثستلا روصنم نب ده هللا

 نع ىناهبصالا باهولا (دبع) نب هللا دبع ىحنش تلاس ىئاف ىئسب

 ىخوش ثتلاس) ىناف ىنسب ككربخا نا ةورملا نس .سيل لاقف هنس

 نا ةورملا نس سيل لاقف هنس نع باححصلا نسب ميهربا نب دمحا

 نا ةورملا نم سهل لاقف هنس نع ىنرُملا تلاس (ىناف ىنسب كربخ

 ةورملا نس سيل لاقف هنس نع ىعفاشلا تلاس ىناف ىنسب كربخا

 ىل لاقف هنبس نع سنا نب كلام:كلاس ىاكب سب ع اكربشا

 ناك نا هخس نع لجرلا ربخا اذا ىنسب كربخا نع ةورملا نم سيل

 ٠ رقحتسا اريغص ناك ناو م رهتسا ارييك

0" 

 ةبطاشن لها نسم ديلت ىبا نب ىسؤم نب فلخ نب نمحرلا دبع
 ركب ىباو راكفلا نب هللا دبع ىبا نع ىور  نرطملا ابا ىنكي

 ملعلاه اينناعس ناكو أريثخ ربلا دبع رحت ع ا قم. عضصو رز نبا

 « عالج ةئس قوت نارمع وبا هنبا لاقو ريدم نبا ةركذ عالد ةنس قوتو

 ما

 ةلطيلط لها نس ىدارملا هللا ءاش اسم نب مساق نب نمحرلا دبع

 ىسقافسلا ورمع ىباو سابع نب دهم ىبأ نس عمجس مساقلا 5 ىلكي

 نم ناكو بلطلا ىف ادهتجدم ىارلاو لئاسملل اظفاح ناكو امهرهقو

 [ت/” ةنس بجر ىف ىفوتو ثمسلا  نسح اروقو ةراهطلاو ةثامدلا لها

 * رهاطن نبا ةركذ

 8) نع



161.89 

 :١ ٠ اند :

 سا ىمهفلا ىصاعلا نب نمحرلا دبع نك دمدأ نب نمحرلا دبع

 يالا خا م ناجح ديو ابا ىكي ةيرملا نكس ةبطرق لدا

 نبا 'ةركذ تالا ةنس (هيف) ىفوتف ىصقالا ا 417 لحرو بادالاب

 3 رددم

 ل
 اتي ع 9

 ١ ١ نكي ةلطيلط لها نم ىراصنالا ةملس نسب ده نب نمحرلا دبغ

 . نب ركب ىباو بيطخلا سابع نب ده ىبا نع ىور ىرثلا ابا
 ١ نب رذنلاو ىريربتلا *دامحو*ىكتملطلا رمعباو دهازلا دامو ثيهغم
 'ىوتغلاب ابرد لئاسملل اظفاح ناكو مهريغو رهز نيكركب باو فينا

 عماجلا ىف ةالصلا ىلع ابظاوم .عنصتلا لهلق ةّيهلا نسح اميسو اروقو

 ناكحو هاور اميف ةنث ناكحو هقفلا ىف .دهلع رطوتو هيلع سانلا عمسو
 طبخ نسحت الو دييقت الو طبض هدنع نكي ملو دلع بلاك اولا

 اهب ىفوتف سويلطب ل راسو ةدلب لها عس ةرمع رخا ىف نتماو
 "1201# خس ةدلومو 1 يع عكا
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 لكلا اال ١ لكل رهجلا دسا نب هللا دبع نب" نمحرلا ادبع ٠
 ثيغم نب دهتو شيعي نباو ىراشعلا دهم ىبا نع ىور ىفرطلا ابا

 ناكو ةرهغو ىورهلا رذ ىبا نع ذخاو جو قرشلا ىلا لحرو مهرهغو

 رمعو اعضاوتم *ناكو ماكحالا ىف رووشو هعمج امل ادخسم ةاور اميف ةقث

 « ةثامعبر الو نينامثلا رشع ىن هللا همحر ةدلبب ىفوتو نساو



 3206 مسرحا

 ١ الز“ن|
 نرعي ةبطرق لها نم ىجاهنصلا ديحا نب ده نب نمحرلا دبع

 ىباو ىرقملا بلاط ىبا نب ىكم ده ىبا نع ىور نابللا نباب

 باتع نب ده هللا دبع ىباو حرج نب فرطملا باو ىدهم نب زمع
 نسدح تارودالا لماك ةظقيلاو ةفرعملاو ةدابنلا لها نم ناكو ند صتقخأو

 ى هللا همحر ىفوتو مدا نب ركب ىبا ىضاقلل بتك دقو طخلا

 عفرب كانبع نب لدم ابا ايدبش ثيعمسو ةثامعيراو نينامثلا وه

 تدع

 رصمب ذخا دهم ابا ىنكي ىرغث ده نب لهس نب نمحرلا دبع

 اهريغو ةيزورملا ةميرك نت ةكمبو ةريغو اقب نب ىلع نسعلا| ىلا

 ىنغلا دبعل ضماوعلا باتكي نولكؤلا ده وبأ هلع ثدح 28. ةلس ىبف

 #* ديعس نبأ

 كرت

 انا ىفقلو ةيرملا ا لحر هن ايلج ميلقا نم دايز نب نمحرلا ديع

 دلو عا ةميلا وتو نشلا» ىداو ماكحخا ىلوو ةرهغو قيشر نم رمع

 « ريدم نبأ ةركذ ةدس نوتسو سمخ

4 

 ةدر لهأ نس ميقا يلف نب لاب نإ دمحم نب 0 دنع

 ف يب هيلو املاع ل ايا دلع ا دخاو لا 1

 5 6 ةخن دودح
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 0 نسم

 ١ نورطبلا ايا ىنكي ةقلاس لها نم ىبعشلا مساق نب ؛نمدرلا دبع

 نب مشاقو ىرببلالا عيبرلا ىبا نب دمحا سابعلا ىبا نع ىور
 | ني سلر) ىساقلاو ةزمحن نب ليعتسا رفاطلا : ياو .قتوماملا-ه دهم
 . ىن هدلبب رووشو لئاسملل اركاذ اهيقف ناكو مهروغو ةراجا هللا دبع

 - ى قفوتو لضفلاو ملعلاب رهشو نساو رمعو هنم سانلا مخيمتس ماكحالا

 ندبَو ةئيب ناكو [ع.] ةنس ةدلومو 230 ةنس هنم نولخ رشعل بجر

 ظ * مايا ةعس نم ط احسن ةافولا د هيقفلا برق نب ده هللا دبع 0

 نسب
 وري 0 ةاارا نبا : سيع نب سحرا دبع نب 6 نمدرلا دبع

 0001000 نصح. نايم ةيدلاتا نح ٌنابثتكو .ياسعلاب
 انامز ةيرملاب ىضقتساو ايرحتم اعضاوتم القاع اعرو الضاف انيد ناك
 انربخا سانلا نع ضبقناو ةطخلا نع لاز مث هئاضق ىف ادوه ناكف

 بصح ىف نم نيقب سمخل هللا همحر ىفوتو انخويش نم دحاو ريغ هنع

 « ةيرملاب ضوحلا ةربقمب نفدو 28 ةنس نم

 نعال 1

 طاشملا نباب فرعي ىبيجتلا هللا دبع نب دمحا نب نمحرلا دبع

 مهخم هدلب ءاملع نم ةعامج نع ىور نسما ابا انكي ةلطيلط لها نم

 مهريغو ىقراشلا دمحم وباو نمحرلا دبع نب رهامجو ثيغم نب دمحا
 ارعاش ابيدإ ايوغل ايكذ اظفاح مهفلا ى. اسدقم ملعلا لدا نم ناكو

 نأ ددع ىنربخا مولعلا نم قف أس ريغ ى * ابك عمجتو اظقيتم انسحسم 501.

 80-00 اذنحا اط) وحن 0 مكقع



 0 ايل
02-0 

: 1 

 ماكحالا ى ددرت لاقو هدع ذخاو هيقل هنا ىل ركذو ثيغس نب 6

 ابيب ىفوت نا لل .اهنكسف ةقلام دصقو اهنع . قرص مث ةيليبشا ةيحانب

 ةعمجلا ةليل ىفون هنا عوهشلا ضعب ظح+» تارق مث ةيامسيخلا وعدن ى

 ميظع عمج هدهشو 8.. ةنس نم مظعملا نصمر رهشل تلخ لايل عبسل

 » هللا ةمحر ةقلامب

 را

 ىنكي :ةبطرق لها .نس ,ىنانكلا دوعسلانب بتلك ند 00

 نب دهعو دهن نب مكح نع ىور نوني رلا + نب أبرب .فرعيو سل ابا

 نع ةياورلاو عامسلاب اينتعم ناكو مهرجغو ناطقلا نب. رمع ىباو بانع

 ناكو مهرك ذي 5 ل. اسس 8 سانلا ظعب ناكو مهنع ذخالاو ص جشللا

 ىنوثو انيحدحصإا و نذكع 1 دقو ذب ىنخعو ةأور أاميف مق انيد اكضاف

 * نمدرتا دبع نب (دمدا) رفعج وبا كلذ ىل لاق ه.[ ةئس هللا همحر

 ال ]

 , دهم ابا نكي طيوطلا نباب فرعي ىبسبعلا ده نب نمحرلا دبع

 احلاص الجر ناكو هب نيققحتلا ربلا دبع نب رمع ىبا بعصا نم
 « هلثم ىبر ام لق ميظع هتزانج ىف لفحلا ناكو ه.0 ةنس ىفوتو

 ا

 دجسلاب ثنيظخلا هىومالل تياث نب ريرعلا دبع نب نمدرلا دبع

 . اريثك رملا دبع نب رمع ىبا نع ىور دج ابا ىنكي ةبطاشب عماجلا

 اعرو. ادهاز الضاف الجر ىاكمو ئردعلا سايعلا .] 007

 هيلا اولحرو انجحدصا نم ةعامج هنم عمس جالصلاو زيخلاب ريش اضيقنف

 وُظْلا 8) ىراصنالا



  ةزاجاللنم عنتما هنا اوركذو ةلاح نم ةاتزكذ اني ةوفضوو هيلع اودمتعاو
 ظ ديلولا وبا ىل لاقو (عا21 ةئس ةدلومو 8.1 ةئس يفوت مهجتغَب 90 ممل

 0 د ا ف همءاسع

 1 + اك لا اننانك نيونك ناي دادولا ردق ىلع رارملا سب

 الا[ ١

 اذ ناك ديز ابا انكي ةطسقرس لها نم رطاش نب نمحرلا دبع

 هرعش نمو ضابقنالا مزلو ىوزناو لمخنا مث رعشو رفاو بداو لضف
 ةركس نب ىلع وبا ىضاقلا اندشنا لاق انييعححصإ ضعب ةأندشنإ أم

 ْ هسفنل ديز وبأ اندشنا لاف

 ردعلا لاخ ىّبصلا لبس ىف لورها اًرْمْكُم ىنكار ذا (ىلإ ةميالو

 دمع للا و ويدل 0 ٍمصلا ةدقر نم كيو هبت لوقت

 رجلا ٌةاَفئا ميلا ذلا نب ىو بعلا نم ىف ابل تلف

 هنع ذخا دقو ةركس نب ىلع ىبا ىضاقلا ربهص وهو ديز ايا يكب

 شتروذ ند ليعمسا نب ديحتم ىضاقلا نع ىور هب اككربت ىلع وبا

 هبرقيو هينعي أس ىلع البقم اضبقنم انيد اعرو املاص الجر ناكو ةريغو

 ةباجا تربثخاو هنع دخالاو هئاقلب كربعُي نوم ناكو لجو رع هبر نم

 اندشناو ارعاش ابيدا ةدلبب ابيطخ ناكو * هس سائلا عمس دقو هنوعلا 015.

 )0 00] يال ىلء وبا ىساقلا اقدشنا لاق اعيحيصا صعب

 تام و 1



 ياس نا تكا يكمل“
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 ايلاَبَو ىسفن نيقلتلاب لغشاو ةَمُج قئالُع ىسفن نع ٌعطْقاَس

 اًيجانملا ع أو ىرس عضومو ىنامهو ىلغشو قلبا هلأ

 هللا همحر قلع ىبا ةرهص لل بتكو

 بذكت ىسفلو ىرهد ىنقْدْصُيَو ُبفلتو ٌدجحت مايال ُثّبتك

 21 هم لكلا نا دب الو ةْصعِب ءرملا ٌدقفي م لك فو

 « هإ5 ةنس ردص ىن. اذه دبز وبا ىفوتو

 نإ عع

 نب نمحرلا دبع نب دلختم نب دمحا نب ده نب نمحرلا دبع

 نتسعلا ايا انكي ةبطرق لها نس ديزي نبذل ني و لا
 نب دهم هللا دبع ىباو هللا دبع نب جارس ىضاقلا نعو ههبأ نع ىور

 نب رفعج ىبا نس ةلطيلطب عمسو جرف نب ده هللا دبع ىفاو بادع
 هاور ام ىرذعلا سابعلا وبا هل زاجاو ةلطيلط ءاهقف ىف هحيرات ,داطس

 لاس اهيف همدقتل اهب ابرد ناكو ةليوط ةدم ةبطرقب ى ءاضقلا ىلوتو

 دنس انعمس لصفو نيدو ملع ةنيد نس اهل اذفنس اهنم ةالوت اميف ةهجلا
 موب ىشع هللا همحر ىفقوتو لوصأ ةدنع نكن مسلو ةطخد انل زاجاو

 نفدو هإ5 ةنس ةجكإ ىذ فصقنم ةعمجلا موي (ىشع) نفدو سيلا

 لاقو مساقلا وبا ةوخا هيلع ىلصو ربثك عمج ةدهشو سابع نبا ةربقمب

 دمحر ديد] طخ# هدلوم تدجو مث ع0[ ةنس ةدعقلا ىذ نا ىدلوم ىل
 ماعلا نم ةدعقلا ىف نم تبقب ةليل ةرشع ثلثل ءاثالثلا ةليل لاقو هللا

 * عروللا

 8) ماكحالا



 1نا. 84 1.

 ىنكي ةبطرق لها نم نسعدم نب باتع نب دهم نب نمحرلا دبع
 ةعسو دهن اسال ولع ىف سلدنالاب رباكالل ةلجلا (عويشلا) رخآ وه ديت ابإ

 ناكر ةدنع ام مظعم هنم عمسو دنع رثكاو هجبا نع ىور ةياورلا

 نم عمسو هلع ةقداور كلذل ترثكف هيلع نيثراقلل هيبا بتكل ثكسملا

 | مر اولا ارك ىسلبارطلا ديم نب: متاح مساقلا ىبا
 ' نب ىك دج وبا مهنم نيمدقتملا عويشلا نسم ةعامج هل زاجاو اهرياس

 نب هللا دّبع ده وباو دباع نب 4 دهن هللا دبع وباو ىرقملا بلاط مبا

 رمع وباو ىوارهرلا صفح وباو ىسقافسلا ورمع وباو ىلايجةنشلا ديعس

 ىقفاغلا امش نب هللا دبع وبا ىضاقلاو اذهلا نب رمع وباو ربلا دبع نبا

 نب ناورس وبا هل زاجاو مهريغو ىمْيلُفلا ايركز وزاو ثيغم نب رمع وباو
 نارقلا ارقو دعاص هفلوس نع دعاصل صوصفلا بابك حروملا نايح

 هدوجو (ىرقملا) بيعش نب دهم نب نمحرلا دبع دهم ىبا ىلع عبسلاب
 هل ةوالتلا ريثك ميظعلا نارقلل اظفاح ناكو ديلا هفالتخا رثكو هيلع
 عم هيناعمو ةبيرغو ةريسفت ل و ةتاياورب افراع

 ةيقب ةدعب ماكحالا ىف رووشو هيبا دنع هقفتو ةيبرعلاو ةغللا نم رفاو ظح

 لضفلا لها نف ناكو همدقتو هنسل .تفتست نُميف اردص ناكو ةرمع

 نم عون اس * ريغ ىف اريثك املع هطخ» بتكو عضاوتلاو راقولاو ملحلاو

 وهو رودصلا افش ةامس قئاقرلاو دهرلا ىف اليفح ابابكك عمجو ملعلا

 تناكو ارهثك هنم سائلا عمس هعاضوا نم كلذ رهغ لل ريبك باتك

 َظو هنلالجو دنقل هيلع ثيدعلا بعحداصأ رادمو هيلا ةتقو ىف ةلحرلا

 0) نر دانس 3) هللا دبع
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 لع ابظاوم سانلل دوعقلا ىلع ارباص ناكو هبدك ةحتصو هدانسا

 6-2 هس ةرهمع لاطو نيءاشعلا نوبو داك ةسول مهمل ساجد عامسالا

 هب ميعافتن أو هنع سانلا ذخا رثكو راغصلاو رابكلاو ءانباللو ءابالا

 ريخ نب مساقلا 0 2 اسود سلخ 4 نشأ لا حويشلا نس 1 ىنربخأ

 هد ةضد رغلا ماسلا ناكتح وهو ةبط رب عماجلا 8 4+ لجرلا

 ةهجو ل دم 55 : ناتع نب دم ابا ةحرابلا رأآ ل 9 لاقف

 اذه هل راض امب :لوقا تدكف انسح سابلل + ىضن ردقلا 5 رلد كفا

 ةطعخحد ا ةدخع ام مظعم *تعمسو# هيلع نارقف هيلا تفلتخا ةانعم

 عنب ةغس تدلو ىل لاقف ةدلوم نع هتلاسو *ةرم رهغ* ةاور اس رئاس

 دحالا موي رييظ نذثدو ل م رسظ هللا همحر قوق نأ َّك نئابد اصو

 ىلبف ضيرلا ةربقمد نذدو ةأ٠ ةكس 5 ىلوالل ىادموج نس نيسانعلا

 . نبا هيلع ىقللصو ا 0 نسانلا هعبتأو ةمددقلا ةعب رشلا دنع ةبطرف

 ردأ ناكو بناَيع نسب دج ىب ريرعلا ديع نب لايهم مساقلا ودأ ةيخأ

 ةتداور نم أاريثك ةمء ىلع 2 0 نواضعف اخيد 8 اند مساقلا

 نسم سماع 1 مي ةمحيبص نفد هللا ذمححر ىتوثو هد صتخأو

 ىضاقلا ةرهص ةيلع كصو ةهفلس 5 نذدو 0 آ 06 نم ةرخآلا 0-0-0

 ديمج ءانذ سانلا ةعبذ أو (هيلا) لل هنجصوب عبصا نب ده هللا كلبع وبأ

 ان

 نكس ةلطيلط لها ص ليوم ال افسوب نب هللا دبع نب نمح لا ديع

 9 لاقي 8( ساغلا



 ْ عمس (هسال) ةدج وهو فيفع نباب فرغيو نسحعلا انا ينكي ةبطرق

 دبع نب رهايج ركب ىباو لاله نب ده نب مساق دهم ىبا نم هدلبب

 : وبا هل زاجاو (مهريغو) قراعلا ىسوم نب هللا دبع دهم ىيباو نمحرلا

 أخيش هللا دمحر ناكو ةاور ام عيمج هيقفلا باتع نب ده هللا دبع

 ةداهشلاب اصتخسم ناكو ائيدحو اميدق جالصلاو ريخلاب رهش افيفع الصاف

 همظعت ةماغلا تناكو ةدجهسم ىف سانلا ظعب ناكو ةلادعلا روهثم

 . (هنع انيورو) هنم سانلا عمس ةبطرقب عماجلا دجتسملاب ةالصلا ىلوتو

  ديناسالا ىف مهولا ريثك ناكو هاوز امل طباضلاب نكي ملو ادل زاجاو
 | نم رصعلا ةالص رثا نفدو ةعيجلا موي ةادغ هللا ديحر ىفوت دنع هللا افع

 ةربقمب نفدو ه[[ ةنس نس ةرخآل ىدمج نس رشع ىناثلا ثبسلا هو

 ةدلوم نع ةتلاسو احلا نب هللا دبع وبا ىضاقلا هيلع ىلضو سابع نبا
 هنم ككشلا ةثامعبراو نيثلثو نامث وا عبس ةنس ام تدلو ىل لاقف

 ظ «اذللإ“ ديحر
 0ع

 نسحلا د تكي ةريبلط لها نم خامش نب ديعس نب نيحرلا دبع)

 ىماغملا هللا دبع ىباو يصف نب قوزرم ديلولا ىبا نع هدلبب ىور

 لاوش ىن هللا همحر ىقوتو ةدابنو ءاكذو ةفرعم ةدنع تناكو امهريغو

 ٠ م 0٠٠( خس

0 

 ةطسقرس لها نم ىرقملا ىيهفلا وره. نب ديعس نب ىنيدحرلا دبع)

 نع ىور (قارولا نباب يعيو نرطلا ابا ىنكي ةبطرق نكس
 ثراح نب نميلس عيدرلا ىبا همع نعو ىرقملا ىماغملا هللا دبع ىبا



 و 7 . ! 1 نجح ,-4
 - اى

 نبأ

 ىبا نم عمسو مهرهغو ىرقملا دواد ىباو رشبس نب نسحعلا ىلع ىباو

|] ١ 

 دبعو ربلا دبع نب ريع وبا هل زاجاو هفيلاوتو هتياور ضعب ىجابلا ديلولا
 ةبطرقب عماجلا دجسسلاب نارقلا سانلا ارقاو ىلقصلا *نوره نب قا
 زاجاو هنع سانلا ذخا هب ىنعو ةاور اميف ةقث ناكو هيف ةالصلا ىلوثو

 ءاعب رالا موي ناو ءاعبر ال ةليل هللا همحر ىقوتو هطخ+» هاور اس ان

 هذلوم ناكجو ةرطنقلا بئابح فدوه[ سس ا

 ظ # [2[ ةئس

20 

0/28 

 يبحاصو ةبطرق لها نم 0نايجلا نباب ىرعي .ديحا نب نيحرلا ديع
 دبع (دهت) ىبا نع ىور ديز ابا ىنكي اهب عماجلا دجتسلاب ةالصلا

 لها نس ناكو ةاورو املع هطخ» بذدكو ةريغو ىرفاعملا رهشب نب هللا

 قم بركب هينعب ام ىلع لابقالو حالصلاو عضاوتلاو لضفلاو ريخلا

 ءالضفلا ةيتاح ناكو مهب طاتخم ريغ سائلا نع اضبقنم لجو رع هقلاخ
 سييخلا ةليل هللا هيحر ىفوتو مئاعدو مهتيورد كربتي نيذلا ةبطرقب

 ضبرلاب نفدو ه[8 ةنس نم رفص نم سداسلا سجيخلا موي ىشع نفدو

 هتزانج تناكو ميلا) :لكلذب هعيصوب :نوممج# نب ده هيلع ىلصو

 <« لفحلا ةياغ غر
29" ٍ 

 ىسايبلاب ىرعي ىنهجلا ىسوم نييللا دبع نب ديت نك يتسلى
 ديت نب متاح مسياقلا ىبا نع ىور مساقلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم

 نب. نمع ىبا ( ىضاقلا) هل زاجاو ىناسغلا ىلع_ياو قزر نب رفعج مباو

 م) .رابجلا
44 2 

"0147. 



 0 ماكحالا ةطخ ىلو مث روكلا ماكحأ فر ددرتو ةاور اس اذحلا

  لماك لضفو نيد اذ اهيف همدقتل اريصب اهيلع انوساس اهيف ادويه ناكو

 نوزخل اذيلا دمايج- سلبلا نسح ةعيارلا يطع ةمهلا ىلاع ةورملا

 ١ نئدو نينثالا ةليل ىفوت نا ىلا ةبطرقب ماكحالا ىلوتي لزب ملو ناسللا

  ه[8 ةنس نم مظعملا نضمر رهش نم انيقب نيتليلل نونثال موي ىشع
 ىنغلبو عبصا نب ده ىضاقلا هيلع ىلصو ةبطرق ىلبق ضيرلاب نفدو
 « 20 ةئنس ةدلوم نأ

 ال٠

 ةامسقرتس لها نم ىراصنال »نايم نب كللا دبع نب نيجرلا دبع
 دل زاجاو سلدنالاب ةعامج نع ةباور 9 تناك مكحلا ابا ىنكحي

  ىنع ذخاو هنع تذخاو) هنع سانلا ذخا دقو قرشملا ءاملع نس ةعامج

 0 ةبطرق نكسو ةظفيلاو ءاكذلاو ةفرعلا لها نه ناكحو 3

 0/2[ ةنس (نم) مظعملا نصمر نم - عباسلا رصعلا دعب ةعيجلا موب
 * سابع نبا ةربقمب نفدو

 ا نأ

 ىرقملا بيظخلا اضر نب فلخ نب دمحا نب نمدرلا دبع

 مساقلا ابا ىنكي ميز ةضيرفلا ةالص بحاصو ةبطرقب عساجلا دجتسلاب
 دهم هللا دبع ىبأ نم عمسو تاءارقلا ربدم نب مساقلا ىبا نع ىور
 اريسي ىبسبعلا نسحلا ىباو ىناسغلا ىلع ىبا نمو اطوملا جرف نبا

 ناكو (هب) صتخاو بيدالت ىبتعلا هللا دبغ نب كلم ديلولا ابا بححدصو

 0 ماكحالا ىف. رووشو ةياورلا ريثك تاودال لساك ةفرعملا عسأو

 0( نايلشع



.: 307 

 ماع ْ

 ى. ىثوتو ةركذلا ىلاع ردقلا عهفر ةالون اس عيمج ىن ادو# ناكو

 ىدمج نم نولخ رش.ل ءاعبرالا موي ةحيبص نفدو ءانالثلا مود ةوحدض

 هيدا ةأفو ماع أعتا/١٠ ةئاس ىنربخا امي ةدلوس ناكو هزعه ةكس نم ةرخالا

 اريثخ بانع نب دهم نع ةوبا ىورو المح هكرت ناكو هللا همحر

 ظ « ءاملعلا نم .ةريغ نعو
 نه

 ةه.ة5+. ةبطرق لها نس نامرق نب لللا دبع نب «ديحتم نب نيحرلا دبع

 ىلع ىباو فمكح نب ده هللا دبع ىبا نم عمس ناورم ابا ىنكي

 نب ديهلولا ابا ىضاقلا بححصو مهريغو ىسبعلا نسحلا ىباو ىناسغلا
 ءايدالل ى اسدقم ءاهقفلا ةلجو ءاملعلا رابك نم ناكو ةدنع هقفتو دّشَر

 ةدعقلا ىذ لهتسم نينثالل موب ٌيوُعَأِب ىفوقو دنع نماخلا كش هاهو

 حوهشلا نم ةركذ مدقن نمع ثدح نم رخآ وهو أهي نقدو هالاع ةئس

 «ب (عالو ةخس ةدلوس ناكو هللا مهمحر

 ءابرغلا نمو

 كو

 ديري نب دلابخ نب دلاخ ديري ىنا_نسرادبصحتم لإ ا ا

 مساقلا ايا ىنكي ةباسنلا فاوصلا ىرصملا ىكتعلا (ىدزالا) ١ ىرسبلا

 ىباو نيكييلا نب ىلع ىبا نع ىورو .[واع ا ةقس رصم نم سلدن الا مدق

 او ىلهذلا رهاطلا ياو ليعيسا نب ركب ىباو ناهاس نب ءالعلا

 مهريغو ىقينح نب ىسومو ىوفذال ركب ىباو نيعش نب نسما ىلع
 اظفاح اولح ابيدا الجر ناك لاقو اذحعلا نب رمع وبا هنع ثدح

 مرا 8) ىرب 00 علا



 اةيطرقب ماكحال ةطخ ىلو م روكلا ماكحأ ىف ددرتو هاور اس اذعلا

 | لسا لفو نيد اذ اهي هسدتتل .اريصب اههلع نواس اهيف ادري ناكر
 . نوزخدم ديلا دماج سبلملا نسح ةحئارلا رطع ةمهلا ىلاع ةورملا

 نئدو نيبثالا ةليل'ىفوت نا ىلا ةبطرقب ماكحالا ىلوتي لزي ملو ناسللا

 هزه ةنس نم مظعملا نضمر رهش نس انيقب نيعليلل نينثالا موي ىشع

 . ىتغلبو عبصا نب دهم ىضاقلا هيلع ىلصو ةبطرق ىلبق ضيرلاب نفدو

 « ع0) ةئس ةدلوم نأ

 .6/١

 ةطسقرس لها نم طال كلهم ىلإ كللا دبع نب نيحرلا دبع

 دل زاجاو سلدنالاب ةعامج نع ةياور هل تناك مككحلا ابا ىنكي
 ١ ' وزع ذخاو هنع تنخاو) هنع سانلا ذدخا دقو قرشلا ءاملع نم ةعامج

 هنو ةبطرق نكسو ةظقيلاو ءاكذلاو ةفرعملا لها نه ناكو 0

 هزع| ةئس (نم) مظعملا نضدمر نيس عياسلا رصعلا دعب ةعيجلا موب

 * سابع نبا ةربقمب نفدو

 ا

 ىرقملا بيظحلا اضر نب فلخ نب دمحا نب نمدرلا دبع

 مساقلا ابا ىنكي (مب) ةضيرفلا ةالص بحاصو ةبطرقب عماجلا دجسلاب
 ده هللا دبع ىبا نم عمسو تاءارقلا ريدم نب مساقلا ىبا نع ىور

 اريسي ىبسبعلا نسعلا ىباو ىناسغلا ىلع ىبا نمو اطوملا جرف نبا

 ناكو (هب) صتخاو بيدالا ىبتعلا هللا دبغ نب كلم ديلولا ابا بح صو

 ا اكحالل ىف رووشو ةباورلا ريثكك تاودالل لساك ةفرعلا عس

 0( و



 معا ظ
 ىف ىثوتو ةركذلا ىلاع ردقلا عهفر هالون 57 عيمج ىن_ ادو# ناكو

 ىدمج نم نولخ رشعل ءاعبرالل موي ةحيبص نفدو ءاثالثلا موب ةوححص

 هيدا ةأفو ماع 20٠6( ةئس ىنربخا اميف ةدلوم ناكو هزع5 ةنس نم ةرخالا

 اريثك بانع نب ده نع ةوبا ىورو المح هكرت ناكو هللا همدر

 ظ . ءاملعلا نسا :ةزايغ نو
 دز

 ةه.ةت:. ةيطرق لها نس ناُمزق نب ىكللا دبع نب *ديحسم نب نمحرلا دبع

 ىلع ىباو 1 كح نب ده هللا دبع يبا نم عمس ناورس ابا نكي

 نب دهلولا ابا ىضاقلا بححصو مهريغو ىسبعلا نسحلا ىباو ىناسفلا
 .ايدال ير ايدقم.ءاهقفلا ةلجو ءاملعلا رابكك نم ناكر 0

 ةدعقلا ىذ لهتسم نينثالل موب دوُعَأِب ىفوقو دنع نماخلا خا هاهو

 خوهشلا نم ةرخذ مدقن نمع ثدح ن م رخآ وهو اهي نفدو هالاع ةئس

 هنب [ا/9  ةغس الو ناكو هلل مهمحر

 ءابرغلا نمو

 كو

 ديرب نب دلاخ نب دلاخ ديري ىبا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 مساقلا ايا ىنكي ةباسنلا فاوصلا ىرضنلاب ب كتعلا (ىدزال) 5 ىرسبلا

 ا نكسلا نب ىلع ىبأ نع ىورو مات ةفس رصم نم سلدن الك مدق

 او ىلهذلا رهاطلا ياو ليعمسا نب ركب ىباو ناهاس نب ءالعلا

 مهريغو .فينح نب ىسومو. ىوفذال ركب ئباو نسعش نب. سلا ىلع
 اظفاح اولح ابيدا الجر ناك لاقو اذعلا نب رمع وبا هنع ثدح

 0) جرف ) ىربنسلا



/ / 4 7 47 5 8 35 6 / 

1 5 7 7 4 01 
 0 لا 3 07 و 0ر

 1 8 0017 رايح راق هلو رابخالا) لاجرلا ءامساو ثنيدعال
 « سددهملا ليعتسا نب ركب ىبال اضراقم ناكو ةراجيتلا نم هشاعم
 ةفرع دق ناكو هيلع ىنثاو) سلدنالاب 0 هقفت هنا اذحلا نب رمع وبا لاق

 تام (سيادنال نع جرخو ةنسفلا تعقو نا كل ةبطرق نكسو رصمب
 ارعاش (ايكذ) اليبن ابيدا ناكو هنيقل لاقو ىنالوكا ةركذو رصمب

 لاق مرمع ةنس نيعش لهتسم ةعمجلا ةليل رصمب ةدلوم نا ركذو اعوبطم

 0 سعلا قوتو نايا نبا
 ْ هع

 رار اال لا اداوم نب دلاخ نب دن نب. نمحرلا دبع
 خوهش نع ةياورلا عسأاو بهذملا ىفنح ناكو عاب ةنس سلدنالا مدخ

 0000001 6 نيا ةركذ ميرفو يحلم لما نينالخلا قارمل
 « 5 نيعسلا نلع فهن دق هنا ئيراتلا ى

 7 00,١

 ديحلا ب كرا دبع نب نيحرلا دبع.نب ديحتم نب نيحرلا دبع
 ولا ١))( ل سو ةعبس لها نم زويل نباب :ىنرعي  ىماتكلا
 ليمي ناكو *«امهرهغو* ىوساملا نب جاجدحو هيبأ نع ىور مساقلا ابا

 هيقف وهو (الس مث) ةدم ارضنا ةريزجلا ءاضق ىلوو رظنلاو ةجمحلا كل
 ان ا لولا ىساقلا ةربخ قيداغإ (ةدقف نإ ذهقف نب'هيقف نبا
 نع سحرلا دبع هيبا نع دمحم هيبا نع ىنثدح لاقو ةدهب ىل هطخو

 نا دابللا نب ركب ىبا نع ديز ىبا نب ده ىبا نع ميحرلا دبع هيبا

 لإ 5
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 سمخ هي ىنينلت ةمدعلا ءوضود 0 هيقفلا سودبع نب لمحاسم

 9 معا

 ه١ ةئنس دعب نم ناهي ىفوتو ةدابع نم ةرشع سمخو ةسارد نم ةرشع

 كلملا دبع همسا نم

 “٠

 ىنكي ةبطرق لها نس دْيْهُش نب كللا دبع نب دمحا نب كلما دبع

 ةف1208 ةرنسم نب بهو مزععلا *(ىباو عبصا نب) مساق نع ىور ناورم ابا

 ريزولا لاقف هخويش ىف دباع نب هللا دبع وبا ةركذ امهريغو ىراجدعلا
 نب ديحا نب كلملا دبع ناورم وبا ةياورلاو ةياردلا ندعم ردقلا ىلاعلا

 راعشالاو ةغللاو يراعلاو ربخلا ملع ف مدقتلاب ساغلا دحوا ناك ديهش

 وهو راثالو ثيدعال هتياور ةعس 0 فكولملا هب رضاحي ام رياسو

 هب ادب نينسلا ىلاوت ىلع رابخال ىن ريبكلا رمزا باتك فلوم

 ةهمحر ةئثافوي .ةمظتنملا هناسز رابخا 00 ىهتناو [26 ةنس ةعايلا ماع سس

 ةرشع وححن هللا همحر هل يبحص كناك رفس ةئاس نم ديزا وهو هللا

 روصنملا برقتسا امل ةريغملا ةينمب انل ارواجعس ناك ذا اهقوف وا ماوعا

 ىل زاجا ةروكذملا ةيحانلاب نامعتلا ةينم ى هناكساب هءاقل هللا هيحر

 حاضو نبأ نع ىراجملا ةرسم نب بهو مزخحلا ىبأ نع هتباور عيهمج

 وبا ريزولا ىفوت ىضرفلا نب ديلولا ىبا ط+# تدجو نايح نبا لاق

 عيرال ةدعب دحالل ىي نفدو دحالا ةليل ديهش نب كلملا دبع ناورم

 لاق <« هتيأاصإ ةحئذ نس هتينم تناكو |”وإم ةخس ةدعقلا ىت نم نولخ

 راذنالاب ةل ناكحو نيعبسلا 0 موب ديما نايح و

 علبي ناك هنا هتاشن ردص هسانم ى. ىرا هنا كلذو ةبيجحدع ايور اهب



 نا ىلا رخاب هعبت ادحاو اهنم علب املك ادع اهّدعي ابهذ ارانيد نيعبس

 ١ اهلواف تقولا ىف ناك ربعس قذحا ىإع هل تّصُفف نوعبسلا .ثمت

 مث بابشلا لاح ى كللا دبع تبجععا اهنم علب ام لك ددغ ارمع

 . اغل لوقيو رئاندلا كلت ددع ىب هسفن ككثي لعجمف اهل ىند امل هثءاس

 ةاضر بلاط هيلع اهرمأ سبليف ىلا قبس امم رثكا تناك اهبسحا

 اعرج تيملل حرجمف روهشب اهلاميكتسا دعب ةيخملا هتصفاغ 0

 رعش نمو ىديمعلا لاق ةديافلا مج رابخألل عماج ريرات هلو اميظع
4 

 ْ 0 ىبأ

 *« ىناثغا 17 ا 550 ىروتحمت اس كانغا ل 3 م 8

 ْ الدال

 - نكس ىريرجلا نباب فورعلا ىدزالل سيردا نب كاملا دبع

 رعاش بيدا ملاع ديف لا ىديمحعلا ةر 55 ناورس ادا ىنكي ةبطرق

 ةيبدبلا قف نم ءاغلبلا رباكحا قر دودعم ةذاملا ريزغ رعشلا ريثك

 نر قبطالاب ىفوتو نام ايح ىبا لاق هةئّورسم راغعشاو لئاسر'نقلذ ى هلو

 وهو (سورع ةئس ةدعقلا ىذ ى) رساع يبا نب كلملا دبع رفظإا ةطدس

 ارعشو ةغالبو ةباطخو ةبانك هلثم فلخ# مسأو هتاوزغ حا ىف ذهسوي

 جي هللا ةمحر سلدن ال باتح ءاغلد مخ هدو ةفرعمو امهفو

 “ترا

 ينيك 0٠١ لذ نس ديهش نب دمحإ لم ناورم نب للملا دبع

 ىا نو اريثك مساقلا نب ١ ىلخ مساقلا ىبا نع قىور د ايا

 م

 8) ةئودسم



 مسمأ 1

 ةبتكو ثرددحلاب ةيانع هل تناكو مهربغو ىجحت نإ مشاهو ىعلقلا ده ش

 ناكو ةبطرقب ماكحالا للوتو) ةفرعملاو بدالا عساو طخلا نسح ناكو

 ميهربأ نب مساق ده وبا ندع دخأو وذم عمبشو ك.2يدحو (ةساكحا 9 أدوهغ

 صبرلاب نفدو نايح نبا داز 208 ةنس بجر ىن ىفوت لاقو ىجرزخلا
 دهازلا دامح هيلع ىلصو بجر نس انيقب نيتليلل ثيسلا موي ىشع

 * ني هيلا ةتيصوي

5 7 

 ذخا ناورم ابا ىنكي ةبطرق لها نم قيرط نب كلملا دبع

 لصا ةئللا و فرصلا نسح ناكو ةريغو ةيطوتلا نرش 1

 سانلا :ىديأب. ريك ره لامفال و: نسح ضان 0

 + ةثامعبر الك وحن ىف. ىفوتو
00 

 ىنكي ةبطرق لها نم ١ ىمخللا كلملا دبع نب دسإ نب كلملا دبع

 ةبطرق يويش نم ةريغو هللا نوع نب رفعج ىبا نع ا ايا

 وهو ةنوتب 1 دجتسمب فرعبو هاول يبا دجدسمب طورشلا دقعي ناكو

 537 6-5 ريظنش نبا هنع ثدح ةعتس ةربقس دنع هيف ماسالا 0

 ضعب ىن لاقو ىرقملا ىكنملطلا رمع وبا هنع ثدحو ةنوذشب م“. ةنس

 + اليتم ايد هنع ركذف انيحاتسب تلا" نب كللطلا 30000

7 

 دبع نب ىسيع نب حون نب كلملا دبع نب ىسيع نب كلملا دبع
 ىنمدرلا دبع ن دِدَيح ند ىنمحرلا دبع نب 800 نب نميلس نب كلما

 مز ىبيجتلا ١

101.80 + 



2 7 0 0 1 

 0 م 0 تح نإ كل 5 زمالة ل 000
0 : 20 --. 0 

 ا نس 0 هيلا هلا ىلص هللا لوسر بحاص ىردزلا فْوُع نبا
 ]َ زارخحا نباو ىبلغتلا كلل نب دمحأ نع ىور ناورم ابا ىنكي ةبطرق

 + "نه ةنس ثيغم طالبب ةدلوس لاقو ريظنش نبا ةركذ ىورغلا

 2 0١

ْ 2 : 0 

6 : 0 0 1 0 

 ا1] 00 | اطيل لها نما ليللا كغ نب دهم ني كلملا دبع

 نوميم نب رفعج ىبا هبحاصو ريظنش نب قعسا ىبا نم عمس ناورم

 ىثوتو عرولاو دهزلااو ظفلا لها نس ناكو رامخدفلا نبا ىلع رظانو
 ْ ةنس ةدعقلا ىث ىف ةدلوم ناكو ط يت ٠ ةيجارخلالا عجبر 0

 م 00

 ا

 ناورم ابا ىنكي ةبطرق لها نم ىومالا ندا نب كلملا دبع

 مهنم مهدادعت رثكي ةعامج اهب ىقلو جو قرشملا ل لحرو مهئارظنو
 امو ارظنو اًشولا نب هللا دبع وباو ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع ده وبا
 ناكو مهغلا عم عرولاو ملعلا لها نس ناك لاقو ىالوخلا هنع ثدح

 لضفلا لها نم ناك لاقو جررزخ نب ده (وبا) ةركذو اعبث اقودص

 « (0[2 ةئس ىفوتو مثال ةمول هللا ى 4 ىامخي ال قحلا ىن ابيلص عرولاو

0 

 نم ىبسبعلا رداقلا دبع نب نمدرلا دبع نب دمحا نب كليملا دبع

 افرصتم عرولاو ىلضفلا لها نم ناك ناورم انآ ىنحب ةيليبشأ لها

 0( قيثو 0) ةذخات

 ا



- 

 دهن ىباو ةملسم نب ثراحو رمع ىبا هيبا نع ةعساو هعياور ىلعلا ف
 هثارظذو ىشرقلا ةيواع نب ليام ند ةبطرقب 0 متويعو ىجابلا

 رهشاب اهدعب ىفوتو عا“ ةنس لاوش ىف ىل زاجا لاقو جرزخ نبا ةركذ

 نا

 لها نس ىرسالا زيرعلا دبع ن: رمع نب نميلس نب 5 كلملا دبع

 ف اقرصتس ن اك ةيط وقلا نباب لنزرعدو دهلولا ابا ىنكي ةيليدشا

 نم مولع اهللعي اريصب قئاثولا دقعل انسعسس باسعحلاو ةيبرعلاو هقفلا ن

 5 رقبار 01 ةخويشو ( (ةعسأو أو) مو لعل ةقدأ أورو :تنادألل 11 رابخالل ةد وار

 نب ناباو ىضاقلا ميلسلا نباو ركب ىبا همع نع ىور ةيليبشاو

 نبا وهو 209 *ةنس ىفوت لاقو جرزخ نبا ةركذ مل ةارظنو جارسلا

 * ةبطرقي ه9 ةئنس هعامس لوا ناكو ةنس نيعبسو سمخ

 “ا
 نب ا 6 ل ليلا 32 نب دحم نية لل

 ةطايلط رظن 2 ُث ةيرق نس ةيليبشا نس هلصاو ةبطرق لها نم ا

 !دقاع هقفلا ماع نم 0-0 ظح اذ ىافعلاو ةراهطلا لها نس ناكو

 هضارغال اظفاح ناكو ةدنع هقفتو رمع ىبا هيقفلا همع نع ىور قئاثولل

 دور مفلكارازلل «لاقو حرزخ نبا ةركذ ةرابخاب املاع هبهاذم ىلع افقاو

 « ([5 ةخس ىفوتو مال“ ةئنس ةدلومو همع ريغ نع

01 

 ا ةلا عيصالا نب كلملا دبع نب ده نب دمحا نب كلملا دبع

 8) روم 8) مهي

45 

101807 



 دلع ىور ( ُسملا نباب فرعي و) ناورم أبا انكب ةبطرق لها نم

 لضفلاو ريخلا ميدق مهفلا ىف امدقم ملعلا لها نم ناك لاقو ىنالوخلا
 . ةركذو هتياور رئاس عم هعيمج ىل زاجا ننسلاو دقفلا ف نسح فيلات دل
 ١ عم ةساردلا ريثك ظفحلا ديدش اليبن ناك لاقو ىدهم ا

 هيلع ارق هنا ركذو هللا هعفن ةبيجحعلا 1 عضاوتلاو لضفل لضفلاو ةئايدلا

 + ازجا ةعست ملعلا لروصا ى. ابانكو يح ا فكناْس ى هفلا اباعك

 ىثوتو نايح نبا لاق 4 58 ةئس ةجحإ ىذ و دلو هنا 0-5 لاقو

 نع ىور لاقو ه جررخ نبا اضيا هنع ثدحو <« ع” ةنس ةيليبشاب

 هنيد ىرجو مساقلا 3 نلخو اريثك جرفس نباآو برز نبا ىضاقلا

 1 هلو ةسلجتم لل دعي ملف ةىشن قليضالا نيبو
 يان او

0 

 عمس ثدححم نآورم ابا ىبكي قنالوخلا نميلس نب كلملا دبع

 هنمس انعيس لاقو ىديمحلا هركذ ةكسو رصمو ةيقرفاو :سلدنالاب

 ةقروخلت ةري رجب ةئامغبراو نيعبرالا لبق اهب تاسو ريثكلا سلدنالاب

 5 كي اع ش 7 اكتر
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 دسا نب دمحتم نب نيسح نب ىلع نب هللا ةدايز نب كلملا دبع

 ىنبطلا مهمن 00 ااا كاس د
 ريخو بداو ةهابنو ملع تيب نس ناورم ابا 01 ةبطرق لها ن

 ىضاقلا نع ةبطرقب ىورو ةيقرفا لمع نس نبط نم مهلصاو ح
 نب دهم ىبا ىضاقلاو ىعزانقلا ىنرطملا 0 هللا دبع نب سنوب



 رب "نبال نبكي

1 5 

 مسساقلا ىباو تابذن نب هللا دبع ىباو دباع نب هللا دبع ىباو شوغب

 دهن ىباو ىرقملا ىكم دهن ىباو ىناشرملا ورمع ا ىليلفال نبا

 نع اهبف بتك قرشملا ل ناتلحر هل تناكو مهريغو مزح نبا

 ىبا ىضاقلا نع بقكو ناوريقلاو رصمو ةكمب (ملعلا) لها نم ةعامج

 ىباو ىزارهشلا راني نب مساقلا ىباو :ىكملا رخص نب نسحلا

 ةعامجو لاما قحسا ىباو ديلولا نب دهت ىباو ىراخبلا ايركز
 ملعلا ديبقت ى ةمات ةيانع هل تناكو 1 ىديمجلا لاق + ماوس ةريثك

 مذا ::. *ىديمحعلا ةركاذو رعشلاو بدالا ماع ىف كلذ عم عربو كريدحلاو

 ةغللا ى ماما بدالو ثيدحلا لها .نس ةلالج تيب لها نم وه لاقف
 اهجدح ةجدحح رخا (ى ةفيدملاب هعيار دقو سلدذالاب حامس هلو رعاش

 ل عجر امل ىنبطلا ناورم ابا نا ىثئاعلا نسحعلا وبا ينربخا لاقو

 اءر ايلف ريثك قل ءالبال سلجم ىف هيلا عمتجاف الما ةبطرق
 دضلا دكرصكخ

 ىربخاو اروط ىاددح ىنبتكي ةربوم فلا ىنتشوتحا ادا ىنا

 موو

 نبل نم نابعق ال رخاقملا ىنُم ةئلكُم مالقال ىتوقعب تذا

 ىميمعلا دمتم وبأ ماسالا نينيبلا نيذه ىندشنا مث (ىديمحلا) لاق

 ىمزراوخلا ركب ىبال افخويش ضعب اندشنا لاق دادغبب

 ىربخاو ( ىخيش) اروط ىندشنا لوقت ةربحت»م فلا ىنترضح اذا ىنا
 نبل نس نابغق ال مراكبلا ىنُم هةقطان.مالقأل ىميلقاب ٌثذا

 0) ىلع وبال.  ه) اع



 ١ نب كلملا دبع هيبال ئنبطلا ناورم ىبا نبا ىندشنا نع وبا لاق

 كالا اهامس 5 ةلعنو ب 57 م هللا 2-6

 00 لل ىدهت 00 اعد 35 ُبرْقَت ىذه

 ظ دنع زيص» نسم ىبا أ ب1 لابع 7 0008 ةدايز

 ةتاحر ىف اهب هنوك

 نيت اعلا 0 قرشلاب بدا مكدنع ام سلدنا لكاي

 (بيقلتب ىعدي مكدنع جمشلاو مكسلاجتم ىف اخويش بابشلا ىغدي

 كرس ةكس قفوتو بو ةخس ناس ةيحدحعلا 7 نس سداسلا موهلا وهو

 ىفوت اهئاو هغم مهو وهو 5 ةناس ىلع وبا لاق اذك ةثامعبراو (نيسمخو)

 رو اذك هللا همحر ةراد ىن الوتقم هال ةئس رجالا عقر

 لاقو نايح نبا زكذ اذكو (ىلعت) للا اشنا يربكإلا هو هياكحا قا

 وال ا نب ل لس لبا عبر نم تل ا ردم يا

 ا

 ناورم ابا ىنكي هنزك لها نم نادعس نب دمحا نب كلملا دبع

 مث ىضاقلا دفاو نب نمحرلا دبعو ىعزانقلا فرطملا ىتا نع ىؤر
 ابيرق ىفوتو لفق م ىدلابلا "ئص ءاقلا باهولا دبع ىقلو جدو لحر

 بئكلا ضعب فر تارقو # ريدس ىن دأ ةركذ ةثامعبرالاو يلا ضس

 5 داكن ةلس قفاغب قوت هنإ



 مما

 ا/لالإ

 ىنب ىلوم جارس نب دمحم نب هللا دبع نب جارس نب كلدلا دبع
 عفادس زهغ ”يادالاب ةغللا ماما ناورم 1 3 ةبطرق لها نم ةيما

 مههربأ مساقلا ىبا نعو 0 دبع ب سلا ىضاقلاو ةيدأ ندم قي

 ىكم ده ىباو ىبارعلا لهش ىباو:ىليلفالل ايزكز نسب ده نبا
 ىسقافسلا ورمع ىباو ىلايجتنشلا دهم ياو ىرقملا بلاط ىبا ىبا

 املع هنيقل نم رثكا وه ىلءوبا لاف مهرهغو نايح نب ناورم ىباو

 اريثك ىلع وبا هيلع ارقو ثيدحلاو نارقلا ىناعسو .بادالا بورضب

 تناكو هنع هلك كلذ ديفو بدالو بيرغلاو ةغللا بنتك نم

 روقو ناكو هيلع تاغللاو بادالت باحصا رادسو هيلا هتقو ىف ةلحرلا

 (انل) لاق * هبتاكس ولعو هتباهمل هيف مالكلا ىلع دحا رسجي ل سلجتملا

 نب ناورم وبا انخيش ناك هللا ةمحر احلا نب هللا دبع وبا ىضاقلا

 ثدح#من ذيموي ىلعت هللا لوقب محبو دحاو انربخاو انثدح لوقد جارس

 سلا وبا انخيش ةركذو « ادحاو ربخلاو ثيدحلا لعجنف اهرابخا

 رههاشم نم ليضفو اويخخ .تيب نم ناورم و هدأ ناجح لافف هيو نبا

 مدج ناك ةميدق ةريثك ٌراثا ءافللا لع مهدنع سلدنالاب ىلاوملا

 ابا نا الا بسنلا لها ةاكح ام ىلع ةيمآ ىنب ىلاوم نس جارس

 مهباصا ةردو نب يي 7 ديل برعلا 18 مهنا ةرم ريغ ْك لاق ناورم

 عا راكو اليوط ةعمزالو ارهثك هيلا ٌتفلتخا لاق اهب ملعإ هللاو ءابس

 ىناعيو نارقلا ىناعسو ريسافتلاب املاع لع رحت ةياورلا لفاح ةفرعملا

 مهسوفأو هلمحب اميف مهقدصاو ب رعلا ناسلل نانلا ظفحا ثيدحلا

 طاقشلا ظفح طقسي هدنع مايالو باسنالو رابخالو راعشالو ةيبرعلاب

 ! ل



 نائسح نم ةنسح ناكو ل قاف ءاماعلا ملع نوكي كار

 ةوبم رهغ هتعيس ىلع وبا لاق نايعالو قازرغالا نم ةيقبو نامزلا
 لاق ه« (2.. ةنس لوالل عبر نم تلخ ةليل ةرشع ىتنثال ىدلوم قرف

 موي نفدو ةفرع ةلهل هللا همحر ىفوتو ىكحم نب هللا دبع وبا ريزولا ىل

 ند جا نييك وبا دبيا.ديلع. ىلصو نطورلاب .نفدو عما ,ةنيس ةفرع
 < هللا امهدحر كلملا دبع

 اا |

 لها نم ُقَدّرُع نب بهو نب ةريف نب زيرعلا دبع نب كلملا دبع
 ] يناسعلا 0 نم عمس ناورم ابا انكي ةيرمتنش نم هلصاو ةيسرم
 امهريغو قشسدو دادغب يفتر انيفيح قرشملا لل ةلحر هلو ةريغو

 عمسو ةدنع اس دعب ىلء وبا هخيش هنع ذخا دقو اريسي كلائق ىورو

 لئاسملل . اركاذ ىارلل اظناح ناكو انباحصإ نم ةعامج اضيا هنم

 هاور اس ةزاجاب انيلا بتك حالصو ريخ عس هيلع بلغالا ناك كلذو

 « (تدز» ةئس ةدلومو) ه2 ةنس ىفوتو انبجدصا صعب انل لاقو هطخب

 ار

 نم ىبصحعجلا ردرَع نب فلخ نب جرف نب ةرسم نب ؛كلملا دبع

 اهرخافم نمو سلدنال قرش نسم ةيرمتنش نسم هلصاو ةبطرق لها

 اطولا جرف نب دج هللا دبع ىبا نع ذخا ناورم ابا ىنكي اهمالعاو

 لل | 00 1١ ضيدت .انيحسو ادخومعل لخ ءامجلا نم كخإو امامس
 دب عفتناف زوفم نب ركب ابا بحصو هعم هقفتو دشر نب ديلولا ىبا

 1 ةدعب نيمسالا دعب رخوم



 م ظ
 ثيدحلا دل هللا عمجج ندم ناكو ظبضلاو لاجرلاو كثيدحلا ةقرعم قل

 عرولاو نيدلاو لضفلاو نسا طخلاو عرراجلا بدال م هقفلاو

 سانلا دخا مدقتملا فلسلا جاهتم ىلع ناكو ملاصلا ىدبلاو عضاوتلاو .

 نفدو هللا همحر ىقونو ةردق ةعفرو ةركذ ولغل فككلذل .الهإ ناكو هنع

 ارا ع '

 نب هللا دبع نب دمحا نب كلملا دبع 0 ردزعلا دبع نب ؛كلملا دبع

 مما.ةهده». دج هللا * دبع ىَبا هيمع نعو ةيدأ نء ىور ناورس ايا ىنكي ةيليبشا

 ناكو « ده نب ىلع نب نب هللا دبع دهن ىبا همع نباو دمحأ روع ىداو

 هيلع ندع ةياردلا 0 أبهتفرعم كد امدقتس 0 اة 1 ند

 ف دوفيلاو ةمارصلا لدا نس ناكو نوترم ةدلبد ىضقتساو ةياورلا نم

 كرصد ف كو كثدكخ هيلع سانلا رظانو ءانضقلا نع فرص مث تاكا

 ا عوا هةدلوم ناكفو هزه ةنس بجر ف ىثوتو

 كت

 ةحاد نس خسود نب ناوكشس نب  ىدوم س دوعسم نب عكلملا دبع

 تاةءارقلا دخأ ناورم أنا ىنحي ةيلع هللا ثصمحر دفا ىراصنالك

 دبع أبا بعكاصو ةريغو بيبح قولا 8 2- ايرككز ىبا ىضاقلا نع

 أمهاوس ةعامج نع ذخاو دلي وط همز الو اريثك هيقفلا جرت نب دج هللا

 افراع ةيححصأو قلم بهم 2 هةفلل اظفاح ناكو مجرهعو يب سس

 9 مدا 1 ديأد



 ريثك ناكو اهناقتاو) اهتفرعم ىف. امدقم اهل دقعلا نسح اهللعو طورشلاب
 مرعب و فج موب لك .همتخو اراببثو ايل ميظعلا نارقلل ةوالعلا

 | ىدبج نم نيب عبرال نونثالا موي ىشع نفدو دحالا موي ةحيبص هللا

 قىقرشلا ضيرلا ىرطب ةدجسم باب دنع نفدو) هزثإ“ ةنس نم ةرخالا

 + (سانلا نم ميظع عمج ةرضدو

 ءابرغلا نمو

 ٠ ا“
 ابنكب ىصمحلا ىماشلا ناوفص نب رصن نب ده نب كلملا"دبغ

 زاجمحلاب ةعساو ةياور هل تناكو عاج ةنس ارجات سلدنالا مدق ديلولا ابا

 اننستم الضاف ناكو هنع ذخاو ةريغو ىب ءطرقلا نيعش نبا ىقلو قارعلاو

 مع ياس رس هعامس لوا ناك لاقو جرزخ نب ده وبا ةركذ اظفاح

 © ةئنس الإ" ن مادخل مققنلا ريازاعلا واااو

 ااا

 ربا دعت نيا نم
 لها نم ةيسرغ نباب ىرعي زيزعلا دبع نب رمع نب ريزعلا دبع

 ىراجملا مف نب نب دي نع ةدلبب ىوبر مساقلا انا ىنكي جرفلا ةنددم

 نابحاصلا هنع ثدح امهريغو دابا نيحرلا دبع نب دمحم نعو

 + ةثامثلثو نهنامثو نينثا وا ىدحا ةخس ىفوتو الاض الجر ناك الاقو

 الا

 تح نسب روهج نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع نب ريزعلا .دبع
 ىبا نع ىور عبمصالا ابا يكب ةبطرق لها نم بارغلاب فرعي

 نب وبا هنع ىور امهريغو مرح نب اك ا دمحاو ىشرفلا ركب



 3 أ

 9 صرلاو تائيهلا لها نم ناك لاقو ىنالوخلا هللا دبع وباو ربلا دبع

 ةلجما ةياغلل رابخالاب ةفرعملاو مهثلا لها نم ملعلل ابلاط تاياورلا ىلع
 ىف. ىثوتو ربلا دبع نبا لاق رابخألل داريالا نسخ ناكل سائلا نم

 7و

 ىنكي ةبطرق لها نس بيدالا ىبصعيلا دمحا نب زيزعلا دبع

 نب هللا دبع ىبا ىضاقلا 0و شفخ الاب علو عيصال ابا

 2كركذح مهثارظنو زارخلا نب هللا دبع ىبأو ذدئاع نب أي ركز ىباو ا

 انكردا نس ضعب ىلع انعم رركنو ةدنع ٌتبدات لاقو ىنالوخلا هنع

 ٌكلاط#' نا نبأ ىكم ىرقملا ىلع, يصرفلا ب ديلولا سال
 اكلم نسب نو بحل ايركزرو هدأ انربخا لاق عبصالا وبأ ف ربخأ لاقو

 لقيم لاك ىطويسالا رضغلا نب نسحلا ىلع و هدأ انربخا لاق ىذئاعلا

 دياعلا 2-5 ايا :كتنعمس لوقي نيل دمحتم نب نسحعلا ا أبا

 نورجتيف) دابعلا هللا اهيطعي لاوس 0 رامعالا ةذه لوقي ةصيصضملاب

 ريبح كا سأر أب كيما 6 انا و رساو أابيف جبار نمس (ابيف

 ةمحر ةعس 9 ىلا ككنا أم هللاو و دساخ 0 أنأ ا ىرعش 2

 غي
 مالكلا اذه ف تلك هقو عبصالا و رك اخ لاقو لاق  روفغلا و فعلا هللا

 اقوال

 ةراسخ وا ىئرل ديف اًوعس ٍلاَم سارك ماثألا رد أ

 ؛راميعلا لس ل نب اك سبر ثقب ورب نم مهثبخ

 » ربلا دبع نب رمع وبأ أضدأ ذْعع تدحو ةثامعبر الأ 2 قف شىوتو
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 ىنكي اهنم ىراجدعلا ىراصنالا بل نب دمحا نب ريزعلا دبع

 ىلولوللاو ريحالا نباو مههربا ىباو ةرسم نب بهو نع ىور ده ابا

 دبع وباو ىنالوخلا دنع ثدح ىراجمسلا يف نب دهبو ميم ىباو
 *« ةاور ام امهل زاجا هنا اركذو ظفاحلا ملسلا دبع نب هللا

 كلا

 ةبطرق لها نم ىوحتنلا بابحلا ىبا نب دمحا نب زيزعلا دبع

 اريثك بابحلا ىبا نب رمع ىبا هيبا نع ىور عبصالا ابا ىنكي
 ءاعبر الآ موي ةوحدض نفدو ىفوتو اهل طباضلاب نكي ملو هتياور نس

 وبأ هنع ثدحو نايح نبا ةركذ 1[ ةئس رخال عبر نم نولخ رشعل

 +: قيس ياريم
 . اى

 ةبطرق لها (نم) ملعيلا نب زيزعلا دبع نب دمتم نب ريزعلا دبع
 ناكو ةنع”ىورو ارح نب دج وبا ةركذ هيبا نع ىوري ركب ابا ىنكي

 « ىديدجلا كلذ ىكح ارعاش ابيدا
 كل

 هركذ ىسلدنا ىشيقلا سلْعُن نب ديس نب دمحا نب زيزعلا دبع
 امهيف هيلا اراشم ةيبرعلاو ةغللاب ملعلا لها نم ناك لاقو ىديدسعلا

 ةئس ىلوالت ىدمج ى اهب تامف رصم نطوتساو سلدنالا نس لحر

 ىلءعو برغملاب ىعبرلا نسحلا نب دعاص ءالغلا ىبا ىلع ةغللا ارق عامل

 عيبرلا وبا هنع ىور رصمب ذاْزَرُخ نب بوقعي نب فسوي بوقعي ىبا

 ع دادغبب ىطسقرسلا ىسلدن ال دمحا نب ده نب نميلس

 ة“
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 باع

 « ةوخآ ناورم وبا ةركذ ع“ ةنس ىقوتو ءاحدسو لضف هل ناكو ةريغ
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 رو ادب سيطف نب ىسيع نب دهم نب زيرعلا دبع

 نم ار اريثخ ظفاحلا مساقلا نب فلخ مساقلا ىبا ىلع عمس ركب ايأ

 افيفع ساغلا نع ل ناكو ةطحب ارجا 5508 سدو ةثداور

 واوا كاع 0 ةفلس خم نثدو عمم ةنس ةدعقلا ىذ رخآ (فر) ىتون

 9 مهلز ادم

41 

 عبص الك ابا ىنحيب ةبطرق .كدسد ىردايلا دوعسم نب ريرعلا دبع

 دادع ىف. ناكو ةبطرقب ةاضقلا نس ةألت نم كلذ لع ةرقاو ةماكحا

 ندو ما تا ةنَف نولخ ل نبعش فل ىتونو ةبطرقب نيرواشلا

 ادولف هم ال فيرط نب ديلولا ىبا انش دج وصحو ةيلبل مأ ةربقيب

 « هب نربخأ

 اال

 انا ىنكي ؟ ا دف اد نس ريزعلا ديع نب ماشه نب زيرعلا دبع

 ةفرعملا لها نم ناكو ىديبرلا ديلولا ىاو هجدأ نت ىقور عبصالا

861.89 2. 



 )ا - ىفونو اة ىوتللا يدا سير اودي دلع ديع ذحلا ىسالاب
 ْ # ريدم نبا ةركجز ةلجارُبلا نم هلصإو ةيرملاب عا

 ! ش كيلي

 نب دمتم ىب هللا دبع نب دمحا نب دج نب ىلع نب زيرعلا دبع
 عبصال ابا ىنكي ةيليبشا لها نم ىجابلا ىمخللا ةعيرش نب ىلع
 ىوريو هتياور عيمج قئاثولا بحاص دمحا نب ده ةدج نع ىور
 زيرعلا دبع نع انربخا * ةيوارلا دهم نب هللا دبع ةدج نع اذه ده

 ميهيلع مدق هنا ركذو لدعملا هللا دبع نب نمدرلا دبع نسحعلا| وبا اذه

 ىديج ةرغ اهخارات ةزاجالاب هطخ ىنارا هل زاجا هناو طالسر ةلطيلط

 < هللا همحر ةيليبشا ةدلبب درلا ةطخ ىلوو بدال

 ا

 ةردقلا نباب فرعي ةيسنلب لها نم دعس نب دهم نب زيرعلا دبع

 . اهيقف ناكو هريغو ربلا دبع نب رمع ىبا نع ىور ركب ابا ىنكي

 ةركس نب ىلع وباو ىدسالا رحب وبا انخيش هنع ثدح هدلبب .ارواثم

 « [2812 ةنس ىفوتو امهريغو

 ف

 ىتكي ةيطوق لقا نم نسحسس نب. باع نب دهم,نب زيرعلا .دبع
 1 عمسو اهرياش هلز زاجاو هتياور نس ارهثك هيبا نع ىور مساقلا ابا

 وبا هل زاجاو هتياور نم اريثك ىسلبارطلا دهم نب مناح مساقلا ىبا

 5) الوسر



 مسد
 ركب وباو) ىضاقلا حامش نباو اذلا نب ريع وباو ىوارهزلا صفخ

 ىلع هقفلل اظفاح ناكو مهرمغو , ىلهقعلا دهم نب ةيواعسو ىفحتصملا

 دقعب افراع ىروشلا ىف اردص ىوتفلاب اريصب هبحهصاو كلم بهذم

 هتياورو هلقنو ثيدحلاب ةيانع هل تناكو اهيف امدقم اهللعو طورشلا

 رصقل ريسيب الا ثدح ةيلعا الو طبضلا ديج طخلا نسح ناكو ةدبيفتو

 ديع ايظعم ابذهن اعيسس اروقو انراصتس, لصف هللا يل )ا
 ايضاق هيلع رركنو هيلا فلتخا نمب ةيانعلا ةريثك ةماعلاو ةصاخلا

 هفصو مهدهعل اظفاح مهعيلاكدب اضاقن مهتابغر ل1 دا مهجباوحل

 ةليل. ةاجسف هللا هنحلر ىقوتو « هسلاجو ديقلا نسبا كدر ١ ١ ١

 ىلوال ىدمج نس تيقب ةليل ةرشع عبرال تبسلا موي نفدو ثبسلا

 قربخا اميف هدلوسو ده وبا ةوخا هيلع ىلصو ضبرلاب نفدو 128[ ةئس

 #2 22٠[ كس مساقلا وبا ةهندا هد

 و

 ابا ىنبكي ةبطاش لها نس ىزاغلا نب هللا دبع نب ريزعلا دبع

 نب رهاط نسجل ىبأ ند عمسو ربلا دبع نب رمع وبا هل زاجا غبصالا

 ةيرملاب ثدحو مهريغو ىنانكلا دمحا نب ماشه ديلولا ىبا نمو زوفم

 دمحا نب ىلع نسا وبا ريهاشللا نم هنع ثدح عوإ» ةئس اهب * ىفوتو
 « هثافود ربخا وهو ظفاحلا نسح نب دج هللا دبع وبأو ىساذجلا
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 لها نس نومرَح نمي دمحا نب ده نب هللا دبع نب زيرعلا دبع

 3 نروح
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 ىباو ده نب متاح مساقلا ىبا نع ىور عبصالا أبا يكب ةبطرق
 ماكحالا ىف ارواشم (اهيقف) ناكو ىرذعلا سأبعلا وبا هل زاجإو هيقفلا جرف نسب دمحم هلا دبع ىنا نئو هيلع رطاقو هيقفلا زر نب رفعج
 َسانلا رظانو ىيتفلاب اريصب ىارلل اظفاح اهب نيتفملا ى ازدص ةبطرقب
 عماجلا دجتسملاب ةالصلا ىلوتو هملعو هتفرعم ى. هب عفتذ أو ةقفلا ى_ هيلع
 م« ع٠ ةئس ةدلومو 5.8 ةنس نبعش 1 هللا همحر ىفوتو ةبطرقب

 ف

 ىنكي ةيرملا لها نم ىرقملا عيعش نب كاملا دبع نب زيزعلا دبع
 مامت ّىِبا نو ةنم عمس ربلا دبع نب رمع ىبا نع ىور ىنسحلا ابا
 ىرقملا ميهاربا نسب 3 مساقلا ىباو ىوجحالا ىرقملا ىنيطقلا
 سانلا ارقاو مهرهغو ىرقملا لهس نب هللا دبع دمحتس ىباو ىلطيلطلا
 نارقلل ادوجحم احلاص اخيش ناكو هللا ةناص ةيرملا عماجب نارقلا
 ابا انبحاص تعمسو هتياور ضعب هنم سائلا عمسو هب :توصلا نسح
 نب رمع ىبا نم هعامس 0 هيلع ىنثي هللا همحر ناطقلا هللا دبع
 :عءامس ركذاو ديف مهضعب ملكتو انبحاصا شعب هنع ذخا دقو ربلا دبع
 هدلوسو هاا ةنس نيعش ى ةيرملاب هللا همحر ىفوتو ربلا دبع نبا نم
 <« ةثامعب راو نيثالثلا لبق

 فزت

 ىفوردلاب فرعي ىراصنالا ةيوعم نب دمحتم نب رزيرعلا دبع
 نب دهم ركب ىبا نع ىور ةبطرق نكس ده ابا ىنكي ُششوُرْطالا
 عمسو ىنالوخلا هللا دبع ىباو ىفدصلا دهم نب نهسح ىلع ىباو زوفم



 مسيل
 دميتسو دعيححصو هقرطو هللعب افراع هل اظفاح نأكو هعمجو ةدييقتو

 ابتك عمجو هتقو لها ىلع ثكلذ عيمج 79 امدقم هيلقنو هلاجر ءامساو

 ناكو هعمجو 03 اضن «ةظفلب انل زاجاو هنم انعيس هلك كلذ ىنعم ىف

 « هزاع ةخس رخال ' عهبر ىف : هللا همحر ىفوتو قلخد لا دكن ردصلا جرح

0 

 ىنكي ةبطرق كبي ةقرويم لها نم ىسرسفلا سحلا س1

 اجيإو ,ماسم م بحص ىرذعلا سابعلا ىبا سم عمس غيصالا ابا

 مافتسو مهريغو ى ىدارلا ركب ىبدأ نمو نودعس نب هللا دبع ىبا نم ميقنمتو

 هنع انذخا دقو هفيلات نم ةرصبتلا بادتك ىمخالا نسعلا تا نم

 *« هز ةنس هللا ههحر ىقوتو

771 

 جاجا بيبح نب مثيبلا نب نميلس نب نيسحلا نب ؛ريرعلا دبع
 ثلثلاو نيرشعلا وعن ى نميلس نب نيسحلا هيدا عم سلدنالا مدق

 ىدادغبلا نارمد نب دمحا ناملخ سم ادهزتم اثيدح ناكو ةئاس

 ده قيرطلا ىلا ةاجنلا باتك اهنم دهزلا نإ بقك ةدفع تناكو

 لاقو هللاب رصنتسملا مكحا هركمذ ىكلذ ريغو روضلا كراثلا

 * « هللا همحر مكحلا طخد اذه تارقو هطخب بتكلا هذه ىل بنتك

 ءايرغلا نمو

0/1 

 تساوُخ نب دمحم نب قحسا نب ده نب رفعج نب ريرعلا دبع
 امس سل

 ؟ لال يب ءكيرفلا نم سايل

101.90 1*٠ 



 ئ ابا ىنكي سلدنالا *لها* نم ةدنأب نكس رئغملا ىدادغبلا ىسرافلا

 نعو رامعلا قارا دبع نب دج ركب ىبا نع قرشللاب ىور مساقلا
 دهازلا رمع ىباو شاقنلا نسعلا نب دهم ركب ىباو راقصلا ليعيسا

 هكأ ركذو ىضرفلا نب ديلولا وبا (هنع) ىور مهرهغو داجنلاو بلع مالغ

 "ناكل ٠ راو لذه قو 6.6 ةدسلا لوالا_عمبر_ى ' فاارعلا .ةخيدمب هيقل
 لوالا عسر ف ىفوتو ىرقملا ورمع وبا لاق ةيسنليب ايضاق ىضرفلا نبا

 م5. ةنس ارجات سلدنالا لخدو ةنس نيعستو نيتنثا نبا وهو اع[ ةنس

 « ٠[” ةنس بجر ى تدلو ىل لاقو دهن نب مكح لاق

38> 

 ابا ىنكي 5 ىدزالا ريدم نب هللا دبع نب ىللك نب :زيزعلا دبع

 مهريغو نودعس نباو ىرذعلاو ىجابلا ديلولا ىباو هيبا نع ىور ركب
 ىفوتو هنع سافلا ذخا ميفلاو ءاكذلاو ملعلاو ةفرعملا لد# نم ناكو

 <« هرعع ةنس سكراب هللا همحر

/ 

 اهنم ىروقثلاب ىرعي ىقفاغلا .ىسيع نب ىلع نب زيرعلا دبع

 ارا ا الا نع ىدر عبضألا ابا تحي ةبطرلا نكت
 طورشلاب افراع هيف امدقم هقفلل اظفاح (اهيقف) نأكو انخويش نم ةعامجو

 الضاف املاع ةقث ناكو ةبطرقب ةاضقلل بهكو فراعملا ىن .اننفتم
 هرن| ةغس هخم ىناثلا ىف نفدو رطفلا ديع موي ةبطرقب هللا ههحر ىفوت

 () نسب زيرعلا دبع دعب لصالا ىف امبث ةدعب ىذلاو مسالا اذه
 ءابرغلا نم ايمنيلو ىمرضعلا نسمجلا 2( ةبطرق لها نأ
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 ١ : + هللا همحر مهنلجو انيحدصا رابك نم ناكو عمال ةنس ةدلوس ناكو

0 

 سلدنالا مدق هللا دبع ابا ىنكي ىروزرهشلا ىلع نب زيرعلا دبع"

 تناكو بيصن رفواب ملع لك نس اذخا اليلج ايش ناكو 2[ ةنس

 قزورملا ديز ىبا نع ىور هيلع بلغا ايورلا ريبعتو نارقلا مولع

 نالقابلا نب رك ىباو ىرهب ال ركب ىباو ىبطرقلا قحسا ىباو

 ىرماسلا دمحا ىباو ىوفذالا ركب ىباو لوصالا بحاص مامت ىباو

 بخكرو ةيناد لخدو درولا سباو ىنطقرادلاو قيشر نب نسعلاو

 دقو عال“ ةنس رحبلا ىف مورلا هتلتقف قرشملا ىلا اهنم افرصنم رحبلا

 ةاور اس هل زاجا هنا ركذو ىجررخلا دهن وبا :ركذ ةنس ةيالا براق

 + مدقتما 20 ى ةيئادب هطخاب

 م[

 مساقلا ابا ىنكي ىورغلا بلاغ ىبا نس باهولا دبع نب زيزعلا دبع

 مساقلا ىبا نعو ةدياوف رخص نب و ىبا ىضاقلا نع ةكمب ىور

 وبا مهنم انخويش نم ةعامج هنع ثدح امهريغو ىزاريشلا رادنب نب

 تاياور هلو ًاليلج ايش ناك لاقو ىرقملا دمحا نب ىلع نسعلا
 ىناسغلا ىلع وبا ل بنكو ةظانرغ انيلع مدق ميدق عامسو ةيلاع

 كقتوفي الو هنع ذختف تاياور ةدنع لا لجر ماياع يت هنا لوقي

 « ىرْيمْحلا تكلذ يل لاق عود ةنس ةدعقلا ىذ ى ىفوتو

0 

 ىنا نع ذا دمحم ابا ىنكي دهازرلا سنوتلا ريفا دبع



 ”دهزلا ىلا لابو اههريغر# ىسنوتلا قا ىباو هيقفلا ىسافلا .ه نارمع هدد
 ١ نايفاب ارخا# رقتساو سلدنالا دالب نم اهريغو ةقلام نكسو' فشفقتلاو

 . ططخلا ككلذب اولان مهاءر امل هكرت مق هيلع هقفلا سانلا سردو
 أ ناكو صوصللا نسم السلا عئابك مهل انييلعتب انرص لاقو تالامعلاو

 . ةئس تايغاب هللا همحر ىفوتو اهلها نع ابراه ايفدلا نس اللقتم اعرو
 + (هطخ» ىلر هبيكو لضفلا وبا ىضاقلا هيندافا 287

 © [دمصلا دبع همسا نم
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 ركلة غانم ا را
 مساقلا ىبا نعو هيبأ نع ىور رفعج ابا انكي ةبطرقب ةعامجلا ىضاق

 - هل زاجاو هيقفلا ناطقلا نب رمع ىبا دنع رظانو امهريغو ده نب متاح

 مدا نب ركب ىبا دعب ةبطرقي ءاضقلا دلقتو ربلا 0

 هقفلا نس ظح هل ناكو ةبطرقب ماكحالا ىف ارواشس .قكلذ لبق ن

 000 0 لاب نس رسمتم اهيقادلو ظوزملاب ةديج ةرعتو
 نهم و نال ناك دهفلا طيني راذدلاو. لمبفلا لف نش
 اتمسم اروقو ناكو هئاضق ةدم كلذ ىلع رمتساو هيف ناذالا مزتلبو

 مزلو ءاضقلا ل قفرص مث ةلالجو لضفو ةدهابنؤ ملع 970 ولا انواصتم

 عمير نم موب لوا ءاعبرالا موي هلاوحا لمجا ىلع كله نإ لل هتيب

 ةربقمب'ءاعيرالا موي نفدو هيلع تراد ةلع ريغ نم 1230 ةنس نس رخالا
 ومخبت نسلا نم علبو) نسحلا وبا هنبا هيلع ىلصو ةفلس عم سابع نبا

 ظ + عدم ةنس ةدلوم ناكو (اساع نيعبسلا

 + وقف ف 10 تعلب
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 ةلطيلط لها نم ىاكرلاب لنوردعملا ىفدصلا نودعس نب دمصلا دبع

 لاله نب ده نب مساق دهم ىبا نع ةلطيلطب ىور ركب ابا ىنكي

 ديلولا (نب دهتم) ىبا نم عمسو اهيف 2 قرشا كل ةلحر هلو ةريغو

 مهريغو ىزارهشلا رصن ىباو ىرقملا سيفن نب دمحا سابعلا ىباو
 نب نسحلا ىبا طخ» تارقو * نارقلا ملعي اهلاص اخيش ناكو

 اق هطغب ىل ةبيكو !ذه دمصلا دبع قربخا لاق ئرقملا ئريبلالا

 نسب ىنونلا اذ نا عععع ةنس رضي يرقملا سؤفن نب. دمحأ انربخأ

 نس سدقملا ثيب لل ماع لك ىف رفاسي ناك ىيدييخالا ميهاربا

 رمتلا عيبت فيك هل لاقف رهتلا عيبي الجر ةلمرلاب ةرم دجوف رصم

 لجرلا عفدف *اذك ىل لعجا (ىونلا وذ) هل لاق اذكو اذكب لاقف

 عيابلا هيلا عفذ مث) نمثلا هنم صبقف* نا دعب نذغلا اول نازيملا

 ناك املف سفنل انا تنزو امك كسفنل لك هل لاقو (ليبكلا

 لاقف رمتلا عيبت قيك هل لاقف لجرلا كلذ لان ءاج لانا ماعلا

 ئذ ك نازيملا لجرلا عفدف اذك ى. ىل لعجا لاق اذكو اذكب

 ,ماعلا ف كتبج هللا نحبس نونلا وذ لاقف كسفنل نز هلا لاقو نوثلا

 نازييلا كل تعفدف ماعلا اذه ى تنجو ليكلا كل تعفدف ىلاخخلا

 (ذإ دبعلا 1 ةاروعلا ىر دجمن أنإ لاقف اذنه ةرلعق نسا نس فذ:

 هيف ريخ لذ اردخ اهيف ددرزد ملو ةئس نيل كندض»و اماع نيعب را غلب

 نوحبس نونخلا 0 لاقف ىدوهي هوه لاقو 3 لاف ة ملسسا 01

 ناكف ىنارقلاب ظعتا ال اناو اهب ظعتمو ها روتلاب لمعي ىدوهب اذه هللا

 تمد 4 اذدو لجو زع هللا ىلا هعاطقن و نونلا قلوب ىف ببس فتككلذ
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 : لاق ىزارلا رفعج نب ىلع انثدح لاق جرفس نبا انثدح لاق
 لضفلا انثدح لاق رصمب ظفاحلا " ىراصتالا دمحا نب دعم رصن وبا
  (قدعسلا) ىدادغبلا كلم نب هللا دبع انثدح لاق ىركشُملا هللا دبع نبا

 | مدل نع سابع نبا نع ء كالا نع ربّيوُج نب نيفس انثدح لاق

 00 تاور هفلح اذإ نع دلك ملسو ده الا قع

 معاه ةنس دعب هللا همحر (اذه) دمصلا دبع ىفوتو رانلا ل زهجعيلف هرش

 م80

 قدي اةلطزال | نكس ئردبعلا ده ىب فلا ىبا نب ديصلا دبع
 رظانو ههقفلا ناطقلا نب دمحم نب دمحا رمع ىبا نع ىور دج ابا

 اكحا دييقت ىلع هبتكساو مهدا نب ركب وبا ىضاقلا ةرواشو دنع
 هللا همحر ىفوتو ةفرعملاو ةظقيلاو ءاكذلاو مهفلاو ملعلا لها نم ناكو

 هدلوم ناكو هيقفلا رفعج وبا هتافوب ىنربخا [21[ ةنس ةرخالا ىدمج ىف

 ب [[07 ةخس

 رابجلا دبع همسا نم

4 

 ابا ىنكي ىكلالا ىسلدنالا ىردبعلا بلاغ نب رابجلا دبع

 ةئيدمب هتيقل لاقو نمحرلا دبع نب ردامج ركب وبا هنع ثدح سابعلا

 « كورلا نع ةئيذع نما اءزج دياع ثارقو لسو هيلع هللآ ىلص لوسرلا
 مءال/

 ملل ا ول نميلس لت” الل دنع: ب رابجلا دبع

 ىرر ده ابا ىنبكي سويلطب نس هلصاو ةيرملا لها نم ىراصنالا

 0200 05 ةجبع سب ييسن



 مسار ظ '
 هنع انربخاو امهريغو ربلا دبع نب رمع ىباو ىرذعلا سابعلا ىبا نع '

 ةكم كل لحر مث ةهابنلاو ةفرعملاو ظفحلاب ةوفصوو انخوهش نم ةعامج

 ةكمبب ىفوتو لبالا ىعر ىلا راصو (ايندلا د دهرف) ةضيرفلا ءادال
 + هللا ههحر

 م4

 دمحا نب هللا دبع ىنب عمصأ) نب دمحأ ف هللا دبع نب رابجلا دبع

 نب مكحلا نب نمحرلا دبع ريمالا نب فرطملا نب عبصا نبا
 ىنكي ةبطرق لها نم ىناورملا ىشرقلا (لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه
 نب رفعج ىباو هبقفلا جرف نب دج هللا دبع ىبا نع ىور بلاط ابا

 عمجو مهرهغو ىركحبملا ديبع ىباو قزر نب فلخ مساقلا ىباه قزر

 ناكو عمجلا اذه ىف عضاوم هغم انلقن دقو هطخب ةاور اس انل ةزاجا

 اظقيتم اهيبن ايكذ رعشلاو ةيبرعلاو ةغللاو بادالاب ةفرعملا لهأ نم

 اناو ةثامسمخو ةرشع (تس) ةنس نم مظعملا نضمر ربهش ىف ىفوتو

 « عم. ةخس ىن هطخاب هتارق اميف ةدلوم ناكو ةيلببتفلاب

 باهولا دبع قيقا ب

 1ك ْ

 اكسان نأك مصاع ابا ىنكي ةبطرق لها نم رذنم نب باهولا دبع

 دق ناكو ىلعت هللاب اركذس ةالصلا ريثك سانلا نع اضبقنم (افيفع)

 نبا بهذم لل بسنو لارتعالاب مىّئاف مالكلا نم ءىش ىف رظن
 ناكو هيف اوماكف نييكلاملا ءاهقفلا نع ىرحتناو ىلبجلا ةرسم
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 ع نس لال 8 رخآ ىف 0 ةنيدملا لخاد 0 دج دسمب موي

 7 ايح نبا ةركذ اتم

 | : ما

 - لها نس مزح نب ديعس نب نمحرلا دبع نب دمحا نب باهولا دبع
 ١ ناكو ةرهغو ىنارهولا مساقلا ىبا نم عامس هل) ةريغملا ابا ىنكي ةبطرق

 ١ رعشلاو بادالا ىف 5 نم وه لاقو ىديمحلا ةركذ (طخلا نسح

 ةرعشو باطخلا ىبا *دل أو مزح نب دمحم ىبأ مع نبا وهو ةغالبلاو

 «نل* انبحتصا نم دحاو ريغ (هل) ىندشناو ميدجم ريك

 ةرغولا نرابت 0 ةَرْخ ىب اًيوطُْم لالبلا ل ام

 00000 ١ ليزا ناجلوشب ل دهني نايجلاو هكيع
 لهتسم ةلطيلط بحاص 0 ىذ نبا ركسعب ىفوتو نايح نبا لاق

 « هللا همحر ةلطيلطب نفدو ت06 ةنس نم رفص

 هلل

 نسودُقلا طدبع نسب باهولا )دبع نب دمحم نب باهولا دبع

 ةبطرقب عاجلا دجتسلاب بيطخغلا (هطغ++ هبست تارق اذك ىراصنالا)

 عمسو مح قرشملا كل لحرو ةنوشا :نم هلصاو مساقلا ابا بكي

 ىبأ سس قشسدب عمسو ةريغو وطلا ىلع نب ده ركب ىبا نم ةكيب

 مهردا نب نسحلا (ىلء) ىبا ىلع تاءارقلا ابي ارقو راسممسلا نسحلا

 نس رصمبو فيرشلا ىديرلا مساقلا ىبا نم نار عمسو قاودالا

 نلبي اناجلزو نعد نب سابعلا قا نمو ىقوحلا نستلا نبا

 0) يفوا اد) وه ط) قس
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 ا
 نول

 ةلج س ناكو ءالواه رمهغو ىسرافلا دمحا نب ده هللا دبع ىبا

 اهقرطو تاةارقلاب افر ع نيدوجمملا طاقصلا ءابطتلا نسسو نيثرقملا ا

 مسايا

 ىذوف هللا همحر ىفوتو هيلا هعقو ىف ةلحرلا ثناكو اهل ظبضلا نسح

 سابع نبا ةربقمب نفدو) 61] ةخس رهشلا نسم املخ نيعتليلل ةدعقلا

 هب (عءا» ةخس ةدلومو

 دلا]

 انكي ةطسقرس لها نم ىرقملا مكح نب ده نب باهولا دبع

 ء سانلا ذخا :ىرقملا ىباغلا هللا دبع ىبا باححصا نم رفعج ابا

 + انبداص ري رعلا دبع نب نسوي ةركذ

 دلا)

 ةبطرق لها نس ىفدصلا ريزعلا دبع نب هللا دبع نب باهولا دبع

 ىدارملا ركب ابا ىقلو ةبطرق عويش نم ةعايج نم عمس ده ابا ىنكي
 نب ديلولا ىباو هيقفلا دمحا نب ماشه ديلولا ىبا دنع هقفتو هنع ذخاف

 لئاسملل اركاذ هقفلل اظفاح ناكو هسلجهمل ابظاوم ناكو ىضاقلا دشر

 ضابقناو ريخ عس هل عمجلاو ملعلاب ةيانعلا رهثك لوصالو ضئارفلاو

 ىلصو ضيرلاب نفدو 81 ةنس ع ىذ رشع ىف هللا همحر ىفوتو
 5 اق نب هللا دبع وبا ىضاقلا هيلع

 4 ةدرفملا ءامسالا نو

 دلاز

 بيبعلاب فرعي نميلس سب نوربج نب نيفس نب ثراولا دبع

 ة)زارطلا ةدغدسن ىاان٠.بسح 5 ةدرفملا امسالا ةذه سي

 طاتخدم فلاس اهريغ بيترعل فلام وهو



 "نأ 90.

 . عبصا نب مساق ىلع بلظلاب ادب مساقلا ابا ىنكي ةبطرق لها نم
 ةديغ نيانلا قثوا ناكو هتياور 0 عمسو "م ماع ىنايبلا

 نب دوو ىراجخكإ| ةرسس نب بهو نم اضيا مسيو هل ؛ ةمز الم مهرثكاو

 ظ وبا مهنم ءاملعلا نم ةعامج هنع ىور + مهريغو مهيلذ ىبا نب هللا دبع

  ثدحو هل لثالدلا باتك نم عضوم ريغ ىن_ هنع دنساو ىليصالا ده

  اذحلا نب رمع وباو ىسافلا نارمع وباو ربلا دبع نب رمع وبا اضيا هنع

 ةمحر هيبا نع اهثرو ةعيض نم شيعتي افيفع اعلاص امخيش ناك لاقو

 نيقب سفخل تبسلا موي ىفوتو) ثإ0“ ةنس ىدلوس ىلب لاق لاقو هللا

 دبع هيلع ىلصو شيرف ةربقمب نفدو ةرهغ داز (م9ه ةذس ةجحك| ىذ نم

 ةديسلا دججتسم دنع هانكس ناكر) ىضاقلا سيطق نب دهم نب نيحرلا
 * ( ىطولبلا ىضاقلا رذغم راد برق ىبرغلا ضبرلاب

 ضٍ ملم

 ١ ىخضخو) هللا نيدل رصانلا دهن نب نيحرلا دبع ىلوم ديجسملا دبع

 -  نسح ىناكو اريثك *هللا نوع نب رفعج ىبا نس عمس (ىبطرق ده ابا

 ' تاءارقلا لها نم ناك (ىرقملا) ورمع وبا *ىل* لاق لقنلا ديج طخلا

 | )ص اضرع ةارقلا ذخا هنا ركذو مهو ةنس ىفوثو *ةياورلاو راثالو*
 | امهف الشاف اريخ ناكدو عفان قرح هنع طبضو ىكاطنالا سلا

 0 ا

1 

 نب دمحا نع ىور ببويا ابا ىنكبي ىضرفلا ده نب رفاغلا دبع
 بايك هلو ىرشملا نب هللا دبع نب نمهلسو غبصا نب مساقو دلاخ

٠ 

٠ ١. 

  4ثري

 فخ ىو ا *ةذ
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 ف ذيب 5 را لك ع 000 8

 4 2 ١ 06000 5 من 1 1 ا 01 وه

 انا 1 كان 00 7 ْ
 اساسا“ + 0

 ١ جف 3

 0 رت هرم و ىعرلا د دمحأ نب
 ل

 ملال 0 6

 فرعيو ورمع ابا ىنكي اهنم'_سنوياطبلا قرأ دبع نب دو لإ دبعا
 بطلا ميدق ادهيف امدقتم مهفلاو طفلا ىف اليلج اهيقف ن را 03
 ظ جرفم نباو هللا نوع نباو برز نب رك ىب| نع ةيطوقب كد 1
 ىل زاجا لاقو جزرتخ نبا ةركذ مهريغثر ىليصالاو ىدهبرلاو ىكاظنالا
 ء عجم ويس رخالا ن دمج 7

3 0 44 

 ةريزجلا لها نم ىبصحبلا هللا'دبع نب قدزرم نب قل
 1 : ظفحلا لها نم ناك ده ان صحب ناقعلا نس ا خلا

 8 ردص قر يحو اريثك ةقلامبو ةطرقب عمس ءاهقفلا ىف امدقم .احذ لاو

كذ 66+ ةئيب دودح ىف ئفوتو لتحل كل ل ىو 0
 3 جرزخ نبا ةر

 7 ٠ 0 7 ا

 0 ده ابا ىنكي يانغ لها نم ىنادبفلا ىسيع نْب دابا دب 0
 0 نع كثدعحد الضاف انيد ىوقفلاب أبر د هقفلل اظفاح ا اههقف ن

 2ع كَ ا شوتو ةرجغو ىريبلالا 2 وعمسم نإ مهربا ٠ 3 دل 7

0 00 
 ةبطرق ب فلا ميعتلا بيس نا ةدحالا دع ٠

 را دبل دم



101.99 

1 1 4 ١ 

 ل 7 1 0س 5 3 ها
0 37 9 

 ا ا بتي ميني باسما ا برس يلي لال ب سن

 ةيلاوتو امهتباور ةزاجاب ىسباقلا نسحلا وباو ديز ىبا نب دمحم

 00 لااا ناك ىلعءوبا لاق

 لاقو ىديمحلا هركذو ةيسنلب ةئددمد ماكحالاو ةبطخلاو ةالصلا دلقنو

 نب قع نسما ويا دل ىثدشا ماش بملخ بينا تدم هيف

 ٍ ىنئاعلا وطار لا فيم

 05 دق ليلا م مالظو ىبكوكو ةبدجمم سانلا .ضايرو ىتْضوَر اب

 أيل اللا ىزعإ ىتزع نا ىتذقيا) كذع ىلايللا ٌفْوَص قا

 ىت نسم نولخ رشعل سيدخلا موي دلو هنا ىنربخاو ىلع وبا لاق

 عهبر نم تلخ اهل ةرشع ىدحال ةذمجلا ةليل ىفوتو مالا ةغس ةدعقلا

 اهب نيفدق ةيسنلب ةنيدم لل ليدو ةبطاش .ةنيدمب 207 ةننس رخال

 ليوطلاب سيل لاجرلا نم ةعبر ركاش وبا ناك ريدس نبا ط+# تارقو
 ظ 000000 التحب قتلو ةندلا: نس تزاليتج امير سهلا كلو
 ' اماسي ىللصو مهنع هللا ىسر ملاصلا ىلسلاب سانلا هبشا ناكر
 هللا نام نيا وطلال ىبا

 ملأ

 دبع انا ىنكي ةبطرق لها نس ىليصالا دمحا نب مهحرلا دبع

 نسعو ديز ىبا نبا نع ىور * زوجععلا نباب فرعيو ه* نمحرلا

 « ىجرزخلا:ةعيصا نب مساق دنع ثدح هءامجريفو) ىسبانلا
 ه) ةريغ ىف ..نارطلا لصا ى....اذه تبثي مل ك) مهاربا



 3 مال

 دع ١

 نم ىراصنال هلا نب عبصا نب ديعس نب دهم نب ى قابلا كبه

 ىباو رذنملا نب رذخلا نع ىور ركب ابا ىنكي ةراجسملا ىذداو لها

 رمع نللاوا رددلا# قبب مس هساقلا دهم ىباو يف

 انسعم ارعاش ابيدا ايكذ اظفاح ًاليبن ناكو « مهرهغو ىكذملطلا

 ىفوتو انجويش نس دحاو ريغ هنع انربخاو ةيرملا ةرمع رخآ ن نكس

 ناكو اليوط ارمع رمعو ةيسنلب ةنيدمب ه.] ةئس نضمر رهش لبتسم قر
 « [2179 ةخس هدلوس

0 

 عبصالا نس كلملا دبع نب دمحا نب كلملا دبع سب لؤملا دبع 0

 فرعنو * ةعامج نم عمس#* دمحم 5 ىنكي ةبطرق لدا نس ىشرفلا

 عمسو هللا دبع نب سنوي ىضاقلا نعو هينا نع ىور شيلا نباب

 لاق ةريغو لبس نب عبصالا وبا هنع ذخا دقو اضبقنم افيفع ناكو امهنم

 عبرال ةملس ما ةربقمب نينثالا موي ىشع (نفدو) ىفوتو نايح نبا

 اغا ةمليم ناكو اليمج ءانث سأانلا هعيت أو (2010 ةنس بجر. نس نيقب

#0 

 دنا

 نم ىجررتكا قحلا دبع نب نمحرلا دبع نب ديحا ند ققحلا دبع
 جرف نب ده هللا دبع ىبا هيقفلا نع ىور ده ايا ىنكي ةبطرق لها

 قزر .نب رفعج ىبا نيهيقفلا دنع رظانو هب صتخاو ةدنع اس مظيم
 همم إسلسلللل
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 5( لايرب



 ا 9 0 د 3 9 70 0 1 و 1 3

 . دقو هقفلا ( سرد دقو طخلا نسح ط ورشلاب افراع لئاسملل هع اكو هر ام ىرذعلا سابملا وبا'دل زاجإو نيدمح نب نسعلا
 . 6[8 ةنس رفص بقع هللا همحر قواد ةاور 1100 سانلا 5

 : 0 ش 7 ش « خو" ةنس ةدلوم 08

 م

 نسم ىيراختللا ةيطع نسب نمحرلا دبع نب بلاغ نب قعلا دبع
 . جرف نب دهتو ىلع ىباو هيدا نع ىور دهم ابا ىنكي ةطانرغ لها
 اناقتم بدالك ىوق ةفرعملا عساو ناكو مهريغو بانع نب ده ىباو

 + هرعإ ةخنس ىن هللا همحر ىفوتو هنع سانلا ذخا مولعلا 3

 ظ هلك
 0 ل را ع تعال

 هاا ب مزاح 7 لانملا يلم ةرلاوب نرخ ندب دنع طارح 0
 ةعامج نم عيسو ىيتعلا هللا دبع نب كلامو كلملا دبع نب جارس نيلسحلا

 نب شيلس دواذ يا نع ذخاف سلدنالا قرش لل لحرو انخويش نسم

 مسارب نب (نمحرلا دبع نب) ىبحي نيسحلا ىباو ىرقملا حاجحن

 نع ةيليبشاب ذخاو مهرهغو ىثدصلا ىلع ىباو زاهبلا نباب ىورعملا

 عر لكلا راو زسخالا نب نسعلا ىباو. ىالوخلا هللا دبع ىبا
 اطباض اهل ادوجحم اهقرطو تاءارقلاب افراع ناكو 0 درسا رب

 ءامساب ةفرعسو هتياورو هعامسب ةيانعو ثيدحلا ىف ةكراشم هلو اهفورحت

 ايلاط لزد ملو ةيبرعلاو ةغللاو بدال نم رفاو ظد ع هثلقنو هلاجر

 اخل زاجاو هنس ائعمس هللا همحر تا. نإ كل هب ايئتعمو هل اديقمو ملعلل

ْ 
ْ 
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 ناكو اعضاوتم ناكو انخويش نسم ةعامج نع انعم ذخا دقو ةاور اس

 ءاعبرالا ةليل هللا همحر يفوتو ةبطرقب عماجلا دجهسملاب * سانلا ىرقي

 نسفدو .هإ ةداس مرحمملا نم نولخ نامثل (ءاعبرالا موب ىشع نفدو)

 مب [ةال» وْخَس ةدلومو ةملس ما ةربقي

0 

 سلدنالا قرش ىنكاس نم ىومالا ىبحي نب ديعس نب راهقلا دبع

 نفو 6[6) اةنس-ةنم عمس ىرفعجلا ديعس نا: نع ىور' دج ابا ىنكحي

 نب قيتعركب وبا هنع ثدح إم (ةنس ةنم عمس ىرقملا ورمع ىبا

 ئنالوخلا لا دبع وباو ةينا) لها نس ىرقملا ديفحعلا دبع نب. ديححم

 : ه: هللا ههحر انخوش ىبرملا

0 

 ابا ىنتكي) ةيناد لها نم ىرقلا ىبصحيلا ديعس نب ميظعلا دبع

 ىنرملا ىالوخلا هللا دبع وباو *(ىرقملا لهس ٠ ىبا نع ىور دج

 باشخلا نب نسحلا ىباو ىجابلا ديلولا ىبا نعو *هللا همحر ايحبش

 هدلبب سانلا ارقا اةرقم ناكو مهريغو ىرقلا ىلطيلطلا مساقلا ىباو
 + ةثامسمخو نيرشعلا وحن ىف ىفوتو انباحيصا ضعب هنع ذخاو

 م ٠

 ىور ديلولا ابا ىنكي ةريبلط لها نس ىسيقلا روهج نب هبر دبع

 ىور ةريغو ظفامحلا ملسلا دبع نب ميهاربا نب ده هللا دبع ىبا نع

 « هير“ فيض ال ل ا

 طر نبا

16[. 93 1. 



 مزعما

 "بحص ده ابا ىنكي اهنم ىملاسلا قسوي نب بلاغلا دبع

 ' لوسإلا ايلاع ناكر هريعر :نساقلا نيزيش نلج هلا دبعاابا

 ١ ٌقفؤتو شكارن لل لقتنا مث اهب بطخو ةنبس نكسو تاداقنعالاو

 *(ضايع نب لضفلا وبا ىضاقلا هيندافا) هإ ةنس اهب

 0 هل

 ١ ىتكي ةرباي لها نم ىرهفلا نودبع نب هلا دبغ نب ديجمملا دبغ
 2 بويا نب مصاع ركب ىباو ملعال باجسحلا . ىبا نع ىور دج ابا

 ىلع ديبع 30 ةرصن د بادتك هلو مهردغو جارس نب ناورس ىباو

 ' قناعنو رثاللو ربخلاب املاع ارعاش اسدقم ابيدا ناكو ةبيتق نبا

 | ا |( |) ٠ ةراهزل افرضنم ةرباتب: ىفوتو هنع سانلا ذنخا"كيدتحا

 'ء « 05
 دلال

 ةخيدم لها نس ىرقملا ىوحتلا نب دهم نب (مساق نب) ميحرلا دبع

 نب دهنو ده نب مزاحو ىلع ىبا نع ىور نسحلا ابا نكي جرفلا

 ىوق ظفحلاو ءاكذلاو مهفلاو ةفرعملا لها نم ناكو مهريغو ةرؤملا
 بحاص ةالصلا ريثك الساف اريخ انيد ناكر بتكلا ريثك بدال
 بقع هللا همحر ىثوتو هنيعب كلذ ردا ىتح ءاكبلا ريثك ةدابعو ليل

 2 ربع نب! ةراقللا نقدر 50[ ةلس نم نبعش

 هتاولصو ةدمح قح هلل ديحلاو سداسلا ءزجلا من

 / "6 ةدبعو هيبن ده ىأع

 ه) هلل ديحلاو ةيناث تغلب

 1 ه4 5 5

 14 501 يلك 20

1 
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 امهلست.:ملبسو هلا ىلع. دهب ىلء هللا. نادت محزلا .نيكزلا اللا نإ

 ةدرفملا ءامسالا ى ءابرغلا نمو

 هز

 ابا ىنكي هيقفلا ىبسلا ىبادكلا ه نمدرلا دبع نب ميحرلا دبع

 ةياور اذ نييكلاملا بهذمب املاع ناك زوجدعلا نباب فرعيو هده

 ىل زاجا لاقو * جررنخ نب ديه وبأ هركتد سلدن الو ةيقب رثاب ةعسأو

 نيساع وعني ىل هتزاجا دعب ىفوتو 18 ةنس بجر ى هتاباور عييج
 ب منأعو ةخس 5دلومو

 دنالز

 اهخويش نع اهب بتكو ةيرملا لزن ىورغلا رفاسم نب ميلسلا دل

 مح

 ىنكي ىباوريقلا ىراوهلا رحب: يا نب هللا نس نب معئملا دبع

 ىلع نب ده ركب ىبا نع اهيقرشب ثدحو سلدنالا مدق بيطلا ابا

 م ىفوتو ارعاش ابيدا ناكر ةرهغو ىميهتلا ربلا نب نسحلا نبا

 8) دمحأ . )١ ندهحرلا دبع

1761.2 



 210 0 مرعب

 ا طاتخلا ا را ىورغلا ىفدصلا دمع نب رداقلا دبع

 .,نم هلضاو سلدبال لها نم ةءامج هنس عمسو ةيرجلا لزن دهم ابا

 ' ئباو ىلقصلا ىبحب : نب ده نب دمحا ركب ىبا سع ىور ناوريقلا

 اس ىو ةيقنلا راعسلا قحلا دبعو ىشيرقلا دهم نب هللا دبع ركب

 . ملعلاب اينشعم ادهاز ًالضاف الجر ناكو ىهريفو دبعتملا نوبهُو نبا

 ى ةيرملاب هللا همحر ىفوتو انبحص ا نم ةءامج هنع انربخا ةياورلاو
 هي ©[ ةئس ةدلوسو .ا/ ةناس لوالا عهبر

 0 مرسال

 - نب دم هبحتص سلدنالل لهد ىسنوتلا ليعتسا نب ىلوُلا دبع
 . اضيا ذخاو ىناسغلا» ىلع ىبا نلعو هدع ىور دقو ىورغلا نودعس

 لل عجرو ط مهريغو بتاكلا ىلع نب .دوهتو ىعارتخلا ده هللا دبع نع

 ١ ب هطخد ةبتكو ضايع نب لضفلا وبا هيندافإ هللا همحر أبيب ىفوتف ةدالب ,

 مخ

 مساقلا ابا ىنكي 0ىرقملا ىوغللا ربج نب ناورم نب 3 دبع

 ند بتك نم اريثك ىور د5 3 اكو ةيرملا لرن

 لاله نعو عز" ةنس ةرصبلاب (ميقل) نيسحلا نب دهم 0 ىبا: نع

 ربلا دبع نب رمع ىبا نسم سلدنالاب عمسو امهريغو نسححملا نبا
 أ « ةريغو

 م

 ١ ىنكي اهنم ىجنطلا ىسسوزخمدملا شولع نب هللا دبع نب 0

 )| > 8) انها 8) ئورعلا ط) نسا ١



 1 : 0 "للي ا 4 3 07 ٍ : 1 » 58 5 ١

 5 , “5 0 ىو : : ا 75 يا 5 5 5 5 550 1

١ 7 
 3 5 9 5

 داو
271 

 نب كللفلا' قي (نب نآورم) كلملا دبع 00 3 باو 5 0 دا
 ىنضقتساو امهريغو ىرقملا ىرُّصْصلا نسحلا باو ىضاقلا نو 7
 قونو ةماكحأ ف لدعلاو لضفلاب رهشو نسلذنالا نم نم عضوم رد دعب

 سمخو) نيرشعو عبرا ةنس نبعش نم نوط مسن الار 00 5
 ش 00

 (رْمُع باب 0
 8 : 2 ٠

17 " 
9 

3 

507 0 

006 

 2 صفد ابا ىنكي ةلطيلط لها ن م بدوملا رمع ندب صفح نب م

 « سالب ةنس ىفوت الاقو ناحل ةنع ثدح
 5 ع 1

 ةليطت لها نم ىنرثلاب ف ةورحيلا دضازلا لهم نب تا 5

 دهن 0 *نب* مساقلا ىبا نع قرشلاب ىور صفح ابآ ىتكي
 ىف ىفوت الاقو نابدحاصلا هنع ثدح امدريغو ىروياسينلا مداربا نب

 ظ + مال ةناس ةرخآلا ىدمج 2 نا كا ١

 ١ هلو 5-0

 لها ننس اثرلا نباب فرعي ىرماعلا مداوبا (نب ده) نب ربع 3
 نم اهبف عمس قرشملا لل ةلحر هل صفح ابا ىنكي اهيضاقو هن اجب

 نادمح نب نسحلا نب ىلع نسحلا ىبا نمو ةيقفلا ىرهبالا ةركب ىبا
 : 1 (هفيلات نس ىفارشالا باتك رذنملا نب ركب ىبا نيكو
 م 1

 و

 © تغلب كه) نب رمع دعب زارطلا 2 3 00 اذه تبث

 اذه نس كتلك ميداربا ىنب دج 3

 17ن1.94 1.



 ةيلولا و وبا هم سو 0 نارقلا م 6 0 ثدحو * مهزيغو* 2

 دلع ذخاو مهرهغو ءالعلا ىبا نب يساكو باطخ نب ديلوو لقيس نبا ؛

 0 ا كم لب نري حافلا ةطرتب انا 4
 ا للس ةالوتو ريمذت ءاضق لل هنم لقن مث هدلبب ىضقتسإو ايهريغو

 . نب دهس ان لاق هبا نع ده نب نمحرلا دبع ده وبا انربخا * ىفوت
 نب ىلء ان لاق ىرساعلا ميهاربا نب دمحتم نب رمع ان لاق تابن

 [) لاق جرفلا نب ِحّْوُر ان لاق ىبالودلا رشب وبا ان لاق ىرمغلا نسعلا
 ١ سنا :ىب لل بلع لاق مزاح ىبا نبا ىئلدح لاغ سفن بزبات

 ىقوتو لسعلا ءاقشلا ىفو ركسلا ىيصلا نا ىبارش لاق كبارش ام

 ا « ىيفع نبا هتافو ركذ مم. ةنس ىف اذه ضفح وبا

 معرس

 ابا ىنكي ةبطرق نكس ةيَز لها نسم ىبنيعرلا لداَبُع نب رمع
 ٠ باتك ملعب ناكو مساقلا نب ةملسم مساقلا ىبا نم عيس صفح

 هللا دبع نب سنوب ىصضاقلا هنع ثدح دقو مادهاز اعلاص الجر ناكو

 1 الا ا ةهجحتملا باتك ىف ركذو هفيناصت نم عضوم رهغ

 ربع صفح ابا تيار لاق ملاصلا لجرلا ىن :ركاعلا دواد: نب ذوعم
 هللا لعف اس (هل) تلقف هتوم دعب و سائنم ىف دهازلا ىنيعرلا لدابع نبا

 000000 0 ككل يلا ملعا تنك ول لاقف كب

 ١ اريخلا كلذ نوكن نا دو هنكلو ارهخ دجو هنأ ىلع قكلذ ٌتلرواتف

 « مال١ ةنس ىفوتو جرفم نبا لاق رثكا

 طر اعرو

ْ 

 انننح وا ٠



 7. *“ ري لا ا

. . 

 سرا

8 
 نس ىرقملا ىدارملا ديعس نب هللا دبع نب صفح نب ده نب رمع

 ىرقملا ةليبج نب ىسوم ىبا نع ثدح صفح ابا ىكي ةليطن لها

 + هللا امهمحر نابحاصلا هنع ثدح امهريغو ةفيلخ نب ىلءعو ىسافلا

 معو

 رفعج ىبأ نع ىور صفح ابا ىنكي اهنم ىراجكا ىلع نب رمع

 رجاعلا دلاخ نب دمحاو عبصا نسب. سابعو جرفم نباو هللا نوع نبأ
 مها بتكو ةءارظنو رصمب اشولا نب هللا دبع ابا اهيف ىقل ةلحر هلو

 هتزجتسا لاقو ىنالوخلا هنع ثدح ةريثك دياوفو تاياور مهخم' عضتبو

 م سوا (ةنس) هطخ# ةتياور عيمج ىل زاجاف

2 

 ىنكي ةبطرق لها نم ىومالا لبان نب ده نب نيسح نب رمع
 ميلد ىبا نب كلملا دبع ىباو عبصا نب مساق نس عمس صفد ابا

 هيدا سو ةيوعس نب ركب ىباو ىنالوخلا ه ةعافر نب ىسيع نب دعو

 نيدو ملع تيب نم اخلاص ايش ناكو لبان نب ده نب نيسح

 نايح نأ لا ريتك دعم ناغْلا عمس ةرمع رخآ ىف ةرصب نفكو

 دهع دق ناكو ع. ةنس ةدعقلا ىذ نس ىنولخ ىنامثل (ابولا ف) ىفوتو

 لل ملاصلا رثالل نطف نود نفك ىن هجردي نإ

 املف نافكالا عم نطقلا رضداو ةداعلا ىالخ ةرك هيلو ناكف

 تراظ روخبلل قرق'نطضلا عضور نيشملا 000

 أف :
 8) دع 5 0
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١ 
 : / يناد ”  59 7و

 ع 0 4 3 4

 ب ا ىش هلم 3 لخد 4 0

 لإ تاو 0

 ًادنم اويجسعف رصح نمل هتيصو نسم ةاطخمت ناك ام كلذ دنع هنبا

  قطق نود ةونقكف هيلو ةرك ىلع جلاب (دبعلا) دهع اهب ذفنا ةيا اهوارو
 هللا همحر أرسوس افيفع* اقودص ةقث ناكو اك كاشف انامز سانلا ثادحتنو

 معا

 ١ ابا ىنكتي ةيرملا لها نم بتكلا ىنهجلا ربع نب ده نب ؛رمع

 او ىكنيلطلا ىرقملا دهم نب (دمحا) رمع وبا هنع هب ثدح هل ائيدح

 ىفوت اهبو ةيرملا ةطبارب ادبعتم احلاص الجر ناكو ىنارهولا مساقلا
 ش ىكديلطاا رمع يبا طخ نم هتأفو 127 م كيس 11 هللا ةيحر

0 | 

 *ىوسالا* حورطم ند حدر قرب بيوبجح مروع ردا ب ةرامُث نب [رمع

 دبع نب كلملا دبع ىبا نع ىور . صفح ابا ىينكي ةبطرق لها نس

 سابعلا ىباو ديعس نب رذنم يضاقلا نعو ةبطر 8 ءاهقف ىف. ةخحرات ربلا

 قيمس نب رمع وباو ربلا دبع نب رمع وبا هنع ثدح ىرقملا يناغابلا

 + ةثامعبر الك وححذ ىف ىفوتو ىبضاقلا
89 

 نم ةيطوقلا نباب فرعي زيرعلا دبع نب رمع نب دمحدم نب رمع

 9 رخوم 1 ام

 ظ



 و ا
 5 3 : 04 ١ ٠

 ١

 ريدم

 يا تحب وبا هذع ثدح هريغو ههدأ نت ىور صفح ابا ىنكي ةبطرق لها

 5 م ارعاش ابيدا ناكو ىسوهلظبلا بارغلا نبا

 مو

 ت2ادد صد ابا ىنكي ةبطرق لحدا نس ىرالكتُبلا كليك نب ردع

 نب ده نب هللا دبع هيخا نبأ هنع ثدح ةرهغو و مس اف نس لكلا لي

 2 ىرادحشسلا لدبعس

 86م

 سويلطب لها نم ىركبلا دمحأ ن: بل ةمسأو وربع ىبا 0

 رعشلا ضرقي ىناكو ءاملعلا نم ةعامج اهيف ىقل قرشملا ىلا ةلحر هل

 ريدم نبا ةركذ ةثامعبر الو ىندرشعلا نم بير رذ قفوتو هتقرعمب 8

 0ك

 ةبطرق لها نس 0 نب ىدك# نب دمحأ نب دمحعتسم نب رمع

 نيثدحىلا ريبك جرغم نب هللا دبع ىبا ىضاقلا دلو صفح ابا ىنكي

 نب رفعج ىبا نمو ةتياور نم ةدقع ام ىظعم يدا نم عمس ةبطرقي

 تدح هملعا الو* مهريغو مساق نب ده نب هللا دبع ده ىباو هللا نوع
 لاو ىنبطلا ناورس وبأ دع ىور هقدأور ص 0 ناكو و *ةرهغ نع

 جا عاسو ةنيس يدع 0 7 سيخ ىفون

 منبع

 لها نس ىبدقلا ىمرضخلا مزح يوب رم نب دمحأ نم مرح نب ردع

 ةبطرقب ةلج ظآ0 نئقل و نب نس صفح اما ىنحي ةيليبشأ
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 ا 0 3 0
 ل لا 0 رز ّك
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 اف 2 9 , 34 37

 18:ع

 . ةقيرفا لمع نم ةّئوُب نطوتسا ىبسلدنا رهاز نب هللا ديبع نب رمعإ
 0 باو هيقفلا ىسافلا نارمع با سع ىور صفخ ابا نكي

 . عوبري نب ليعمسا مساقلا ىباو ىنوبلا ىدسالا ىلع نب ناورم كلملا

 2 ىن ىنبطلا هللا ةدايز نب كلملا دبع ناورم وبا ةركذ مهرجغو ىتبسلا

 مشا ىنربخا هظح» تارشو هيلع ىنثاو قرشألاب مهيقل نيذلا هخويش

 - نارمعوب ا انا لاق هطخ نم هتدبتكو رهاز نب رمع صفح وبا ليلجلا

 لاق ناوريقلاب ةراد ىن هيقفلا ىسافلا جاح ىبأ نب ىسيع نب ىسوم

 نب ةزمح ابل لاق لاق هللا همحر ىسباقلا نبا هيقفلا نسحلا وب | ان

 ' وباو ةداعس نب ىسيع ئسوم وباو انا هيلع تلخد نيح ىنانكلا ده

 دجتسم هنا لاقي دجسم جرد جردلا ىف الزان هانقفاوو ىلهصالا ده

 فتقوف ةبراغس موق هل ليقف الود نسم لاقف تويمرضح ىف ةعيهل نبا

 اريخ الا ىرا اس لاقو انهوجو ىف رظنف دعقف عجر مث هيلع انملسف

 0 ا ا ىزوللا نيفس نع ريثكح نب ديم نع .انوثدَح
 ىلص هللا لوسر نا ىردملا ديعس ىبا نع ىفوعلا ةيطع نع ىدءالملا

 . نا التو هللا رونل رظنب هناف نموملا ةسارف اورذحا لاق ملسو هيلع هللا

 « (عع٠ ةنس دعب هللا همحر ىفوتو نيمسوتملل تايال كلذ د

 ٍه 8من ْ

 اللثإا 010 لهأ نم 'ىرقنلا مجالا ذوعسم نب لهس نب ربع

 ىرذاتب| انذكأ منا نع ىورو قرشلا ل لحجر ضفح انا نكي
' 



 ضل

 ىرذهملاو لطخا نسب نحس ىبا 0 نوبلغ ن ري بيطلا 2 داو .

 نسحلا ىباو ىضاقلا ىدعسلا سابعلا ىباو 012 انفيشلاو عياصلاو

 ىققب نب دلخمم نب نمحرلا دبع نسحلا ىبا ىبضاقلا نع هدلبب اضيا
 هللا باتك ىن اماما ناكو 0 (ءاذحلا نب رمع ىباو ىسقافسلاو)

 اظفاح انسل ةقرطب ايلاع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدحل اظفاح ىلعت

 همحر اهضار اعناق لاملا 0 لالا فيفح مهباسناو لاجرلا ءامسال

 (هتركذ ام) هربخ نس ركذو هلوريبلا نب ىرطملا وبا هنع ثدح هللا

 ىؤور و مدرج 0 :. هفيلان نم تاريخلا كب بايك دحع ىور حاجمن نبا

 « |[ ةخس دعب ىقوتو

 80غ

 *ةلطيلظ لها نس ىنيعرلا ىنارشلا نب باهولا دبع نب دي نب روع

 ايتفس نأاكو ثيغم نباو راخدفلا نبا نع ىور صفح ابا ىحكي

 ياط ةهركذدععو سال ا وتوت

 هدي

 دماح نب ىبحي نب هللا دبع نب قسوي نب هللا ديبع نب رمع
 صفح ابا ىينكي ةبطرق لها نم وهو هط+ هبسن تارق اذك 2

 دبعو سيطف نم نرال ىبا ىضاقلا قع كفرا ةكل ءارهرلاب نقرخو

 ىباو دسأ نب دهن 5 ىضرفلا نب دهلولا ىباو نيفس نب ثراولا

 راطعلا نب هللا دبع ىباو هبر دبع نب ديعس طرمع ىباو راطعلا ديز

 طز نوع

101.95 3. 
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 ةلسو فارهرلا مساقلا ىباو) ىعزانقلا ىفرطملا ىباو نينمز ىبا نباو
 س نع 007 دخاو 5 0 2 (ىرفعجلاو ديعس نبا

 ير ىبا نم ةياشاب ناد نوم نب لا دع سارا نأ

  ةراجاب ىسياقلا نسحلا وبا ديلا بتكو مهرهغو ةريغملا نب نميلس

 ىف خوهشلا نس هعامسو هناياورو ثيدحملا لقنب اينتعم ناكو ةاور ام
 وبآ ريفاشلا نس ةنع ثدح ةياورلا و ارثكم بدكلل اعماج هتقو

 وباو ىنبطلا ناورم وباو مساقلا وباو دهن وبا ةانباو باتع نب هللا دبع

 ةاور اهيف ةقث انواضتم اريخ الجر ناك لاقو ىرقملا ىدهم نب رمع

 42 (اضيا) ةئع ثداحو اهاورو انصح مج 0ملعلا ينك هل اطياض

 دهت وبا انخيش هنع ىربخاو ةرمع رخاآ قر طلتخا 0 نناسغلا

 صفح ابا نا ىل لاقو هل هتزاجاي هظح ىناراو ةنم اهعمس تاياكحب

 طوي تارقو) سانلا فئكتد 5 ةرمع رخآ# و0 ةفاسم 54 اذه

 ىراد و تددش لاق اذه صفح وبا ىنربخا لاق ىنبطلا ناورم 7

 هريغ ناكم لل اهجرخال بتك نم لامحا ةينامث ىبرغلا ضررلاب

 باع نب دهن وبا انربخا 956 اهبهتنا ىتح 0-1 ملو

 نب ىنمحرلا دبع انثدح لاق هطخ نس هتلقئو اذه صفح وبا ادثدح لاق

 ىتاف ضبرلا ىنعي ركسعلا ى رصمب لدعلا قيشر نب نسا ده

 0) بلطلا

1 

 ؛ةةه"1 ) ىلا



 ا

 بتكي ملف رطسلا نم ىقب قيص عضوم ىلا رظنف اهيف دهشيل 26

 ل تي بحاص هل لاقف ىناثلا رطسلا 1000 تو هيف

 هيلع هللإ ىلص هللا لوسر لاف لاقف قيصلا ناكملا قر ىنعي 0 "0

 ديع نب ىنمحرلا دبع نسحلا وبا ةانربخا أهعسوأ سلاجمملا ريخ ملسو

 انثدح لاق نكاد دبع نب ركب و هدأ 1 لاق هيلع ىزس ةءارق هللا

 ان لاق ردرعلا دبع نب 1 ائ لاق م 13 نب 8 نبا

 ىبأ نب نمحرلا دبع 1 ىلاوملا ى دأ 4 نمحرلا دبع ان لاق ىبنعُفلا

 نلخ ف .هناكف موذ 0 ةرانجد ديعس وبا نو د ترا ةرمع

 ناك 00 م هاب سلاجميلا رجخ لوقد ملسو هيلع

 0 0 نفدو ةعيجلا 9 صفح وبأ ىضنونت نايح نبا لاف عسأو

 روهج نب دهم هيلع ىلصو شبرلاب نئدو [20إ6 ةخس نم رفص . قصخقخمس

 لاقو الإ ةنس نم رفص نسم ىنولخ رذعل ةعمجلا موي ءارهزلاب ةدلوسو

 ف (ةخس مهو وه»و) |*ال, ةخس 1 | ةدلوم ىدبم ل
 دس ان دا

 عل

7 

 زرزخ نع ”كتدح صفح ابا ىنكي ةبريلا لها نم 0 نب رمع

 5 ىضاقلا نددرو ن: قوس وبدأ هلع ثدح نىناجبلا ان عم نبا

10 

 نم ةرئرخ ىبا نبايب فرعي فزوهلا ديحم نب ميهاربا نب رمع

 0( نسضعت

50 
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 3 1 00 قعدلا 0 ناك صفح أابإ ىنكي ةيليبشا (لها)

 'يرزخ نبا ةزكذ داهتجاو ميدق بلط اذ باسحلا ملع م فدا

 ٍ مرححملا نم نولخ عبسل ىثوتو ىميتلا هيقفلا دنع هانبحدص لاقو

 0 ا 304 27 يع دل و عوز ةعب

 ئ 0 4

 نم ىنزوملا ريع نب نمحرلا دبع نب رمع نب نسلا نب رمع
 نب دهم ركب ىبا نع هدلبب ىور صفح ابا ىنكي ةيليبشا لها
 نب ,مساقلا ناو انارزاك نأ نيب قع ىناو ةارغلا_ نسرلا بيع

 ىلايجتتيشلا ده ىباو ىجابلا هللا دبع ىباو بدحالت سباو روفصع

 | نب دمتي :ىبا 3 01 ادعي قولا لل لحرو مهريغو
 ' ذخا دق مولعلا ى اننفغنم ناك لاقو جررخ نبا ةركذ ةريغو ديلولا
 ىف هدلوم ناكو هطبض ةحدصو همهف بوقث عم رفاو ظحب نف لك نم

 ةبايبشاب ةرصقب ايلظ ده نب دابع هللاب دضتعملا هلئقو رث9) ةنس بجر

 2 ”نم*رخآلا عيبر نم ثيقب ةليل ةرشع عبرال تبسلا ةليل هب هنفدو

 تارعلا هيلع ليهو: هتوسنلقو هياهثد هنقدو هدهب هلتق لوانتو 246 ةئس
 0000000 لل[ ديجر ةالص الو لسغ زيف نمارصقلا ٌلخاد
 1 يروه الا هلإ ال

 ما

 ىنكاس نس ىحبصالا بيرك نب سنوي نب رمع نب رمع
 نا | | 1١ ىور ضفح ابا نكي ةطسقرس نم هلصاو ةلطيلط

 || ا | | اذ واو نلاصلا يدل هللاببزح نسب :ىسوف نم ىلع
 ا وباو قحسا وبا نابحاصلا هل زاجاو ىرقملا ورمع ىباو براحتسم نبا



 موه ظ
 ىردبعلا مشاه نب قلخ مرتعلا ىبا ىضاقلا نم عمسو رفعج

 هللا دبع نب نمخرلا دبع ىضاقلاو اذعلا نب هللا دبع ل ىضاقلاو

 نب تباثو ركز نب ركب ىباو ىكتملطلا رمع ىباو فادهج سبا
 نساو رمعو ةاور اميف ةقث الضاف الجر ناكو مهريغو ىرولذربلا ثباث
 * 2 ةنس ةلطيلطب ىفونو

1 

 ىور صفح ابا ىنكي ةيسنلب لها نم بجاو نب دهن نب رمع
 اذحلا نب هللا دبع ىبا نس عمسو ىرقلا ىكدملاطلا رمغ ىبا نع
 لسفلا لها نو ةيسنلب ماكحا بحاص ناكو ةريغو ملسم يبعمص

 نب رمع نب بجاو نب دمحتم نسحلا وبا ةذهفح هنع انربخا ةلالجلاو

 وححن هنخشو ةثأم عبرالو نيعبسلا نم ابيرق ىفوت ىضاقلا بجاو

 ىلع وبا اضيا هنع ذخا دقو ريدم نبا كلذ ركذ ج دق ناكو نيتسلا

 « [6ا/1 ةنس نبعش ىف ىتوت هنا ةريغر تسمو ةركس ىنبا

 م >
 ايا 0- ةبطرق لها نسم ى اكسل نب فلخ نب نايح نب رمع

 نب متاحو (باتع نب دهتو) مزح نب ده ىباو هيدا نع ىور مساقل
 ةحاصفلاو ةظقيلاو ظفحلاو ءاكذلاو لبغلا 0 5 ناحل مهريغو 0

 هتركذ امب هفصوو ثيغم و نسل با انخيش هنع انربخا *ةلماكلا#*

 ةخس: هب لثمو روذملاب دابع نب ده نب لا ىنوماملا ةلتق ةقهابث نم

 يم ا/ا/غع



 #7 2ك انك دي

1000 
 : اا ل ا او

 0 1 0 ؛ م2 0 ف ا
 : لا ن1 يبو
 “2 و كقول 1 و 0000 7 90 0

 اك ن1 مم 1 0 0 + 2 1

1-7 7 9 

 0000000 ماع
 ركب ابا ىثكي ةيرلا لها س ىيدجعلا 0 ا اعلا
 ظ سانلا ذخا ةريغو ىرقملا ورمع 8-5 نع ىور  (يوصفلا نباب فرعيو)

 وبا * ةرمأب ىنربخا 6.0 ةنس ىفوتو دب ىنعو ةاور اميف ةقث  ناكو دنع ه«.# (

 00 وص ركع 9
 ظ مم ظ 1

 ناك صفح ابا ىنكي اهنم ىريبلال ىنادمهلا فلخ نب ؛رمع

 نب ميهربا قحسا ىبا نع ةياور هلو لضفلاو ريخلاو ةفرعملا لها نم
 #« |0١ ةنس ىفوتو ةرهغو دوعسم

 بابلا اذه يف انكلا سو

 دلل

 شابفنالا ريثك عرولا ديدشن ناك دهازلا مامالل راضعلا رمعوب |

 3 ا 5 نايح نبا ةركذ 5 ةكس لوالا عمر 5 ىثوتو ربصلا ميظع

 ءابرغلا "لس

/8/ 

 00 لا ادد هل

 : * ىرقملا مس اقلا 0 ةركحذ ع1. ةلس ىفوتو 7 ذخاو
! 

 0 ىلع ) مدقم



 مال
 نوثع ةمسأ سس

84 

 ةبطرق لدا نسم ىرئاعملا لقفسود ىب دمام نب دمحأ١ نب نمثع

 هيدا نع ىور ىلايطةقلاب فرعيو ورمع ابا نكي ةيليبشا نكس
 ىبا ىلع هيدأ عبس :!عيمسو نيثدحمملا ةلج نم ناكو دوه نب تدمحاأ ش

 عفان نسبا ريسفتو ىبحا نبا ىبح# ةداور كلم اطوس ىنيللا  ىسيع

 ىديبرلاو ةيطوقلا نب رب ىناو ميلسلا نب ركب ىبا ىضاقلا نم 0

 ريسأ هللاب ديوملل أريضد اديه ورمع نأ ناكو مهرجغو ضالنالاو

 ناكو رح نبا لاق مساقلا 2 هيد أ دنع مكحلا نب ماشه نينموملا

 ف ىفوتو ةريثك هكداورو ةقثلاو نافعلاو ةراهطلا لها نم ورمع ودأ

 هللا دبع ونبأ اضيا هدع ثاداحو هل نينامث نبا وهو ا 2 رفص

 « سب رش نب دهتو)ةكباو اللا |
811 

 ىنكي ةطسقرس لدا نم ىراصنالا جرفم نب ىلخ نب نمثع

 قرشملا 1 لبجنراو ةريغو ىكيصالا لمه مه ىلا نع ىور ديعس 5

 اظفاح املاع ناكو اريثك املع هطخ» بتكو ع ةضيرفلا ءادال

 ةلاس ىثوثو ةربغو شتروف ندب يحك“ نب ده ىضاقلا ديس خمس اعرو

0 » 

 مال

 نب ده وبأ ةركذ هد صتخأو انامؤ سلدن الاب هبهعحدصو زمعملا ىدنالا
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 3 : كو 52000 )01
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 7 - او حلل
 : ١ سأل رج 0
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 5 زمور 277 عمه 2 ' 21 9 ا جا 14 ,:
7" / 8 0 2 6 30 , 

 دع [إ0 ةاس ل

 ٠ 7 ١ 4ا/إ| ٠

 اي ىنكي ةلطيلط لها نم ىييجتلا تاسوي نب ىسيع نب نمثع
  ىنشخلا ميجهاربا نب دع ع يدا هناو عدا نباب فرعيو ركب
 كلم ىارل اظفاح بقاثلا نهذلاو عرابلا ملعلا لها نم ناكوو ةريغو

 + رداطم نبا ةركذ ةريبلط ءاضق ىلونو اقثوس هبف اسار

 ع 1 اي اعلإ ظ
 ةدج لل ةبسنو ىتيمدلا ةركذ ورمع ابا . نكي مهلد نسب نمثع

 ءابداللو نيروكذلا ءاهقفلا نم ناكو ةريرجلاب هنع ذخا هنا ركذو

 |0000 11 قو ادخلو ر وع« نبع نيل دقالاب :عطنيجإلل
 <« *اهوحتن وا عع ةنس تامو ةنئتفلا لبق

 ماب ع

 ٠ نبان فورعملا ىرقملا ىومالل ديعس نب نمثع نب ديعس نب نمثع

 ىنكي ةيناد نكس اهنم ةشار هتوق ضدر نم ةبطرق لها نم ىفريغلا

 نمثع نب نمحولا دبع نرطلا ىبا نع ةبطرقي ىور ورمع ابا

 دبع ىباو زاربلا هللا دبع نب مناح ركب ىبا نعو دهازلا ىريشفقلا

 ليلخ نب ركب . ىباو ناسرلا نب اقل ني دمحاو ةدنلج نيا دج للا

 ىضاقلا هللا دبع نب سنويو ىبيجتلا ركب ىباو زارقلا نب نمثع ىباو

 وا لاا ليا هللا دبع ندا .نم_ عفو مهريغو  ىقبحل نب :ىلخو
 اهريغو ةطسقرسو ةناجحبو ةجحتساب عمسو هفيلاوتو هتياور نم اريثك

 ةكبب ىقلو قرشلا ل لحرو اريثك اهخويش نس رغثلا دالب نم
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 ديحأ ن: باهولا دبع مساقلا ينأو سامنلا ن: تيا ىبا نس ريو

 نب رهاطو دمحا نب سرافو نافاخ نب ميهارب أ نب فلخو رهخم نبا

 يبساقلا نسل ىبا نس (ناوريقلاب) مم مهأوس ةعامجو معنملا ديع

 ناكو اهب فرغ ىتح ةيناد نطوتساو سلدنالا مدقو ةاوس ةعامج نمو

 هد ارعاو هقرطو هجن ا عمو ةريسفتو هتاداورو نارقلا ملع ٍُّقغ ل دا

 اهدادعت رثكبي ةديفم انانج نويلازت ملكا قكتلذ ىنعم ىف عمجو

 ناكو هتلقنو هلاجر هآيلسأ و هقرطو ثيدحلاب ةخرعم هلو اهداردا لوطي

 انتتفغم عببغلاو ءاحنلاو ملعلاو ظفحلا لها نم طعلا ديج طحلا سح

 ىيماغملا لاف اينيم اعرو الضاف أنيد ناكو أبيب اينتعم أهل اعماج مولعلاب

 لاقف ىديمحعلا| ةرك ذو بيهِذملا ىكلام ةوعدلا باجمم ورمع هدأ ناكو

 ملع بلظو قرشملاو سادنالاب عمس مدقتس ىرقمو رثكم ثدحعحن

 لاقو ةروؤهشم ةزوجرا : اهمظنو ةفورعم ىيلاوت اهيف فلاو تاءارقلا

 ظ ةرعش نم ركن أممو

 ابئآلل ال ىرعُي نم لك: ىلع ىربجي اسو:نامزلا لاح اوركذ ذإ تلق دك

 م

 بميرلاو عيرلا لال نيصغبملاو هن لوسرلا ًءاَِح ايف نيمئاقلا

 م يتلا ىنا لوقي ةرس ريغ هللا ههححر ىبا تعيس ورمع وبأ لاق

 تهجوتو ةنسأ [ نبا انإؤ 60 ةنَس دعب ملعلا ىبلطو انا باد اود

 ىاثلا دحالا موب يمحلا ةضيرف .ءادال قرشا كل

 ككللذ. ريغو  ثرئادعغلار تبتكو نارقلا تارقو نامت هدا كيسي

 ةختغلا ءاضتنا ىو 99 قيس نلدنالا لس كتنفرصنأو نيساعلا نيذه فر
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 عت 5 لا انآ ف
 ادي 1 . 4 590 4 7 د <

3 
 9 0 7 - ذي 4

7 0 

 تي 1 ؛ 0 7 ١ ا : 1
 00 يا ل ين ا 0 0 0 لني لا : 7

 1 و 5-01 7 -س 4

--- 

8 0-9 - 
 -- 54 ت7 03

  00 1 1ميؤإ 1.٠ 3 1 2 ل " 204 5
  0 0م ١" 0 2 1 0 ,

- 

 1 امن 920 , علا م ش

 1 ةللقلا ولا و 'ةيطرغ الم تلصوو نئلددالاب تناك لاى ربكلا
 ١ فوت لاق ىرقملا نسحلا ىبا طخ تارقو لاح لك ىلع هلل دمحتاو 9

 متع ةنس لاوش نس فصنلا ىف نينثالا مي ةينادب ىرقملا ورمع وبا
 ناطلسلا ىشسو 0 ىذلا موهلا ىف رصعلا ةالص دعب هنفد ناكو

 :١ ب اميظع هتزانج ى عمجا ناكو هشعن ماما
0-72 

 ريدا

0 6 

 م 2

 7 00 57 4 ١ هدبح :

 لوو ا اا ا

 مالع

 ةلطيلط لها نس توحل | نباب لفرعد ىرفاعملا دمحم نب نمثع

 ٠ امهريغو نينذ ىنباو راخمدفلا نب هللا دبع ىبا ىلع عمس ركب ابا ىنكي

 ىلع ابظاوم نارقلل ةرالتلا ريثك مهلضافاو نيملسملا رايخ نم ناكو

 قئفوتو ةرهغ لاق رهاطم نبا ةركذ هللا همحر * عماجلا ىف تاولصلا دوج "ت1 7

 يب (”مهل/ ةنس نبعش ى ) ةدلومو [229 ةنس ةدعقلا ىذ ىف
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 ىبا نع ىور ةلطيلط لها نم ميحرلا دبع نب فسوي نب نمثع
 . مهريغو ىزيربعتلاو سابع نباو رهز نب ركب ىباو ىكسلطلا ريع

 * 25[ ةنس ىلوالا ىدمج ىف ةاور اس رهاطم نبال زاجا

 الا
 مال“

 دوم ا ملل ودصلا دبخا نب دونح نباركب  ىنا نب: نم
 مدق طباضلا (نباب) اضيا فرعيو اهنم هلصاو ىسقافسلاب ىفرعيو
 اهئاملع نع ذخلاو قرشلماب لوجمت نأ دعب بمب سانلا عمسأو سلدنالا

 نم لجا وهو ظفاحلا هللا دبع نب دمحا مْهُعُك ىبا نع ىور اهيثدحتمو



 هيفا فصول كذعلاو 0 لدار صن تبق 0

 نب كرابم لضفلا ىبا نعو ىوسفلا احلا ىلع نب دمحم هللإ ذيع
 ' نمنع ون نغم ردح نب ىلع :نيدان# 0 عا نك 00 ىلع

 00 5 0 دمحأ ترعت ةمدركو 0 3 هل

 00 تكسو[ كيب ساغلا عمسأو ريوانلا 3 قع ةبطرق لخدو مال

 مدقو) نوماعلا وعن سلدنالا دألب رياسب ىؤطتو اهواملعو اهتححيشم
 ثيدحعلل اظفاح ناكو اضيا 0-00 مح ةنس ةيناث ةرم (ةبطرق اضدا

 قيقا اكو ةتفرعمو دمهف لاش ابوسنم هتاورو هلاجر ءامساو ةقرطو

 ةغللاب افراع ناكو هيئاعمو ةديناسا ىلع ملكيو هظفح نس ثيدعلا

 مهفلاب نروهشو ةياورلاب ىنع نمس بادالو بيرغلل اركاذ بارعالاو أ

 مالكلا ةوالحو سفنلا بداو قلخلا نسح كلذ كل عمجب ةياردلاو

 نب رمع وبأ ةركذو هسلاجو هيقلا نمم دحأو ريغ اذهب هفصو عبطلا ةقرو

 هنسو ةلطيلط انيلع مدق لاقف مبهيقل نيذلا هلاجر بادكك ىف اذعلا

 ةريثخ بسك هعمو ةعساو ةياور هل تناكو نيشمخلا وحن ذيفوو

 بثارغ ةدخع تناكخو ردعسو زاجمحلاو ماشلاو قارعلاب ةتيأور نس
 1 ىجاهخصلا ههجوت ناوريفلا ىلا ى فنرصنا مل نيماع وحن 3 هود لوجمت

 0), سلدن الاب
51 



 با مهب 1 معو يوجع
 2 0 0 5 . * هو ١

 هك ". 7 أ ل 50 7 3 3 : 1
 7 0 و 10 4 .يفرت 7 .

5 : 3 0 

 07 ا 4 1 0

 3 1 يف لسلا . 7 1

 ١ : 0 جنو 0 اول . ةنيطنطسقلا ىلا الوسر ناوريقلا بحاص
 ١ 0 بلا هفربع مث ناوربقلا نم ل هبتك ترركتو اقيدص 3

 : 953 للا همحر ارداص اساو ادراو أسا اهقيرط يف تاهف ةئيطنطسقلا 1

 ا 011 | ل تبدتكر اريثك هيلع تارق القاع ًالصاف ناكل اقف ىديمحلا 0

 000 اللا لة كل ىس ب اسوي كٌوُدُع ام اذا 0

 اسرع .طتست مل ثنا اذا ُهَفك نفئاك الو لبقف

 رحمن دقو هللا ةمحر انخيش ىفدصلا لل ىبا ىضاقلا طخ تارفو

  نيح ناوريقلا ءارعش ىلا ثعب لاق هنا هنع ىكح ىسقافسلا ورمع ابا
 راطعلا اللا اذبعو جاجتخ نباو فرش نباو قيشر نبا مهو اهب ىّضاقم

 'لاقف اناا ١ هل لوسرلل تلقف قرعشب ميهلا لسرا نا ىنولسي ظ

 1 0 تع مل الاعحترا هيلع تبتكو * هتذخاف وه امك مووز»

 0 1 نسم لطاوع كيلا نتلسراف ىتاخنب ٌتبطخ

 ةنيبص انشيو دادولا ضخمسب دوُجُي نم كا ملا

 اا 10 ملأ كساب يمص ري اق ناك ليك لس
 ايبالل ةذهب ءطب (نع) ىنوباجاف

 ةكيز نمقي ىشولا نم امن ىف نلفري كئانب اندنأ

 نيع ناجمحاو ءابظلا بزسو شومشلا نحجيشف نفس املف
 ةئيرق ىدانُي نيرفلا لطو لوُُعلا ْنْرَس نقْطُت اًملُف
 ةليفش ى ما ةطيسبلا رفد قارعلا ى ما نت لباب ىا
 ةلوؤع حْدُم لك نسم عئشلل عجبجلا وحمص بقا ىنشنف

 هبتكو ورمع وبأ ىفربخا لاق ةرس ريغ بانع نب دهم ىبا ىلع تارقو
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 قربا ا قدعتا لاق طال 0 قدقنا افق ةطتخ
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 35 . 2١

 32 تلا

 بمهاذف اوُمَهُد 9 ناو داو 0 ا 3 1 ش

 0 2 كلمت 0 دجحملا تكل 0 '

 ا ةربغو 1 0 ثثيدح ل

 نع كيرددحو ةرئاج ةيوق ةراجالا ىلع ةراجالا لوقت انااا

 وهو اينادلب نم 00 دلي لح 1 ةبظاف سلدن ال ءاملظ ورع 0

 قوتو سلدنالا ىباظخال ا 8 5 لدا ا 1

00 0 
 < ع. ةنس دعب هللا هب

 مالا ٠ ظ ٌْ 0
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 ىدادغبلا بيصغلا 5 «دمحأ 5 نمثع نب ا 08 0 5

 عال ةنس اغلع مدق لاقو جرزخ نب د نأ ةركذ ورمع ابا ىنك 4 ":

 ارق 0 فلا ردا ىنأ ن 2 ىورد ناكو 0-00 .جايبش ا

 3 ادج 0 ويبكك 0 4 5 اياع ان مك قرشا ٠
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 . 1 ه لا

0 < 9 . 9 1 

 5 ون جلا -

 5 م رك 3 هب 1 1

 وع ريغ يااا حن /كيحنح اي ا

 ظ ا اب فكي جول يدم لها نس يم نب عم نب ىلا
 00000 عيسلا نس ةكبب عيسو قرزشلا ل لحر
 باو ليدل ديحتم نب ميهاربا قحسا ىباو ىعازخلا نسعلا ىباو

 ٠ فاورملا دهم نب كلملا دبع اهيضاق نم ةنيدجلاب فس ىئرجالا * ركب 341.9

 نب ةزهحو رضخلا نب نسحعلاو قيشر ن: نسحلا ل ل عمو

 ١ سابعلا ئنا نم ةيردنكسالاب 039 مهرهغو درولا نب دهم ىباو دهن

 ١ ىباو دعس نب دلاخ نم ةبطرقب و ةرجتو ر اطعلا لهس نب دمحا

 . ةلطيلطب : 000595 مهرهغو 2 نب ليف! نفرطم نم دمحأو ىشرفلا ركب

 ٍ 1 ديهتو ا نب بهو 0 جرفلا ةنيدمبو ةرهغو جاردم نبا نم

 + ظفاحعلا ملسلا دبع نبا هتافوو ةدلوم ركذ م(“ ةنس

 ا 0 ١

 ١ نكس ةريبلط لها نم هللا بزح نب ميهربا نب. ىسوم نب ىلع
 فلخ نسي :دمحا رمع ىتا نع ئور نسعلا ابا ينكي ةطسقرس

 نسحلا ىبا نع كلاخد ذخاو و قرشملا 4 8 لحرو ةربغو ىنويذملا

 ' ةياورلا ريثك 'ناك لاقو بيرك نب صفح وباو ىرشلا ورمع وبا هنع



 ىن دهزلاو ةدابعلا نا ريغ لاجرلا نس ةلج كرداو سلدنالو قيشلابأ 5
 0 نا ا ربا رم ةياكلا عساف ريلع بلي لل

 اضيا هنع ثدحو هللا همحر لدبيتلاو دهرزلا ىف هلثم ىلا مسلو لايل

 ىيحي نب ده ان ىفارغلا ان ىسوم نب ىلع انثدح الاقو نابحاصلا

 نع بج نب قحسأ انثدح لاق رجح نب ىلع ان ىسوطلا ان لاق

 كك شرف ملعلا ةبلط ىار اذا ءادردلا وبا ناك لاق ىاسارخلا ءاطع

 « ملسو هيلع لا ىلص هلا لوسر ةّبحاب ابحرم لاق » «ءادر
 ما ظ

 ابأ ىنحي ةلطبلط لها نم ىوعنلا ىراصنالا ١ نوجرُف 0 لكِع

 هلوريبلا نب فرطلا وبا هنع ىور ةرجغو جاردم نبا نع ثدحت نسحلا

 ىلع ارثوس ايش كسمي ال اداوج ارعاش ايوحتن ايوغل اخيش ناك لاقو
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 نسحلا ايا ىنكي' ةبطر 5 لها نم نيسحعل | ىبا ىنب دهن نب ىلع

 نمهلس ىباو دهس نب دمحاو نورمغ نب بويا. ىبا ىضاقلا نع ىور
 ىديمحلا ةركذ مهرمعو ىعغللا دعاضو ىوارهرلا 0 نب مالسلا لبع

 نم تاهيبشتلا ف تك هلو رعشلاو لقال روث بناخ لاقت ١

 ةختفلا مايا لا: شاعو ةيرماعلا: ةلودلا ف ناك سلدنالا لها راعشا

 5 ىفحصملا ركب ىناءةنع فحدَحَو

 5) نوحرف



 1 : ريك 5 د ضئافلا ثاءارفلاو ا (ب للا ل 046
 عل

 1 ول اا ل

 نو

  ةركذ نسحلا ابا ىنكي ةريزجلا نكس ىجرم نب اجر نب ؛ىلع

 ٠ ىف هلو ليلج تيب لها نم رعاش بيدا هيقف لاقو ىديمحلا العلم 

10198 7. 

 ةرفاو ظح نيدلا نسسحو مركلاو (ءاح<سلاو) نواصتلاو بدالو

 * هنمو اريثك ةرعش نم ىئدشناو
 ماركو لالجلا وُ انيس لذي مل ْنُم صرع لان نمل لق

 .ماقمو ُدساقُم اموي هنم تليس ةداهشلا اذا ىودي قوس

 ظ ماثاء ىوس ةسقن الو ال تاًئْسَُح ىوس اذب ىنزب ملا

 4 ماتحمل نم راَضُف اهب فازه لقف عم اذ ناك
 عبس وأ تنس ةغس ى سلدنال *لها* لامعا سس ةريزجلاب تاسو لاق
 ع« ةئثامعبراو نيعبراو

 مى ٠
 : اكل | 019  ١١ ىيقلا روظنم نب مللا دبع" نير دمحم نب لع

 ' ةريغو ىرقلا ىناغابلا سابعلا ىبا ىلع نارقلا ارق نسحلا ابا ىنكي

 © لصالا ىف هدعب نيمسالا نع رخوس 0) روفوم



 ا
 ما يا يعقل ا ريف

09 55 . .0 

 0 اي 01 سا

3 
 ةيدرعلا نونف تناكو ةيبرعلاو هقفلاو نارقلاب ملعلا لها نس ناكو

 :دلوبو ةثامعبراو (نيرشعو) نيعنثا ةنس مرحمملا د ىقوت لاقو جررزخ
 # ةلسا]

81 

 ةبطرق لدا نسم تاررلا ارفلا رجل قىلوخ لاو ةريخ نسب ىلع

 لل ةلحر هلو ةاوس ةءامجو ده نب متاح نع ىور نسحلا ابا ىنكي
 نسج اثمد افيفع ناكو اهريغو رصمب اهب ىورو اهيف 2 قرشملا

 نينسحيملا باتطلا نيدوجتملا نارقلا ةلمح نم ةقيرطلا ميوق قلخلا

 5 نابح نبأ ةركذ ماعم ةنس لاوش تاوضتك قوتو
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 ىباو ىمزادقلا نرطلا ىأ نع ىور نسحلا أبا ىنكي ةبطرق لها

 طجلا يربلم مهفلاو ةفرعملا ه ملعلا لها رسم ناكو مهرجغو فيفع نبأ

 ةقرولب  ىضقتسأو هدا سانلا ةأور رافسا ةدع ف. ىراخبلا نيتك

 ةئس رفص نم ب رخآ رهطلا ةداص ك1 هيلع ىلص ءاعبر الا هليل قوت

' 3 

 1 بولقملاب هيلع هبنملا اجر نب ىلع عمضوم أذو



 معدل نسبا فرعيو ةرفص ىبا نب ساب دلز نيس تزال

 لل نم دس نا نقيب نصا با ينحت 9و5 نم“ ةلصاو
 ذفانا ناكحو مهريغو ىصرفلا نب .ديلولا ىباو روسجلا نب رمع ىباو
 ءقلاو ناسللا عهلب اعوبطم ارعاش ملعلا بلطب ةيانعلا ميدق مولعلا ىف
 0000 ييماح ها او نعل! يهجم طبخ نسخ

 معا اند بع د قوت [0 ةنس:ةذلوم :لافو برزخ نب دج وبا
 4 0 000 وقوم لبق نورتخلالل ناكو 208 ةناس

 ا ١ ملا

 ١ لها نم ىراصنال لدابع نب دمحا نب هللا ديبع نب ده نب ىلع
 2 فرطلا ىبا نع ةبطرقب ىور سحلا ابإ. ىنكي ةيليبشا

 ' رصمب ىورو [ا ةنس جو 61٠١ ةنس قرشملا ىلا لحرو نارقلا هيلع ارق '

 101.941 ع

 000000000 0] تذاكر هريغو ىرصلا ساحنلا نب دم نا نع

 !٠ ربه قفوت اهبو ةيليبشاو ةبظرقب ةريثك * عامس هل ناكو هلاجرو

 تل 0 ا مح ةن» دودح ى ةدلوم ناكو 251 ةنس رفص

 + جررخ نبأ هركذ ةثام

 ظ ' أ 1/44 ١

 ١ لها نس ىسرافلا بلاغ نب مزح نب ديعس نب دمحا نب ىلع
 سنوي ىضاقلا نع ىور دمحم ابا انكي سادنالاب لوجنت ةبطرق
 ١ شونب نب دج ىباو ىضاقلا دمحا نب مامح ركب ىباو هللا دبع نبا

 ' دعاص مساقلا وبا ىضاقلا لاق مهريغو روسجلا نب رمد ىباو ىضاقلا

. 
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